
1



த�ைசைய ஆ�ட மரா��ய� வரலா� (ம�க��

�வ�கைள அ��பைடயாக� ெகா�ட�)

த�ைச ெவ.ேகாபால�

���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com

ெச�ைன

த�ைசைய ஆ�ட மரா��ய� வரலா� (ம�க�� �வ�கைள அ��பைடயாக� ெகா�ட�)

Copyright © 2014 by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

3.0 Unported License.

2



ெபா�ளட�க�

���ைர

�த� ப��

ப�� இர��

ப�� ���

ப�� நா��

ப�� ஐ��

ப�� ஆ�

ப�� ஏ�

ப�� எ��

ப�� ஒ�ப�

ப�� ப��

ப�� ப�ெனா��

ப�� ப��ர��

ப�� ப����

ப�� ப�னா��

ப�� ப�ைன��

ப�� ப�னா�

ப�� ப�ேன�

ப�� ப�ென��

ப�� ப�ெதா�ப�

ப�� இ�ப�

ப�� இ�ப�ெதா��

ப�� இ�ப��ர��

எ�கைள� ப�� - Free Tamil Ebooks

3



���ைர

த�ைச ேசாழ ம�ன�க� ஆ�ட �ரேதசம�லவா? அ�� நாய�க ம�ன�க�� அவ�கைள� ெதாட���

மரா��ய ம�ன�க�� எ�ப� வ�தா�க�? இைவக� ப��ெய�லா� ஆ�வ�ஞ� �ைனவ�

�டவா�� பால���ரம�ய� அவ�க� “த�ைசைய ஆ�ட நாய�க� வரலா�” எ�� ��� ��வாக

எ������றா�. அவ�கைள� ெதாட��� த�ைசைய மரா��ய ம�ன�க� ஆ�டா�க�. இ� ����

ம�க�� �வ�க� த�ைச சர�வ� மகா� �லக��� பா�கா�க� ப���றன. அத� அ��பைட��

த�ைச மரா��ய� வரலா� ���� இ�� பா��கலா�.

த�ைச ெவ.ேகாபால�

��ன�ச�: privarsh@gmail.com

அ�ைட� பட� –  ஜக��வர� நடராஜ� – sagotharan.jagadeeswaran@gmail.com

அ�ைட� பட �ல� -  https://www.flickr.com/photos/yoja/3646759383

https://www.flickr.com/photos/exploring_india/6435485497/in/photolist-

aNFxCv-9Lt1UB-8zyc8v-dNqN3c-GxcAw-aRNkAF-ebTBHc-dFdh1a-a3wVue-

ixMuS3-a2KEY4-bnnAUy-5pvmv8-aYmaKr-mEDDMW-5R7cbi-5Rdjyd-5R1GUY-

5v3wWg-9U3cVy-9U3ddL-9U3dxd-7houLD-5v3wDp-5v3xhT
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���லா�க� – ��யா – priyacst@gmail.com
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�த� ப��

1535இ� த�சா��� நாய�க ம�ன�க�� ஆ�� ெதாட��ய�. �தலா� நாய�க ம�ன� ேசவ�ப

நாய�க�. இவ� கால��� பல ந�கா�ய�க� நைடெப������றன. இ�ப� ெதாட��ய நாய�க�க�

ஆ�� த�ைச�� கைட�யாக 1675 வைர அதாவ� 140 ஆ��க� நட�� ���தன. கைட� நாய�க

வ�ச�� அரச� த�ைச�� �ஜயராகவ நாய�க� ஆவா�.

�ஜயராகவ நாய�க� 1631 �த� 1675 வைர 44 ஆ��க� த�ைச� ப��ைய ஆ�� ெச�����றா�.

இவ��� ��� இவ�ைடய த�ைதயா� ர�நாத நாய�க� ஆ�� ெச�தா�. த�ைத ர�நாத நாய�க��

ச�, மக� �ஜயராகவ நாய�க�� ச� பல �ைறக��� வ�லவ�களாக�� �றைமசா�களாக��

இ������றா�க�. ந�ல கலா ர�க�க�, தா�கேள பல கைலக��� �ற�பாக� ேத��தவ�க�. ர�நாத

நாய�க� ேபா��கள�க� பல க�டதாக� ெத�ய��ைல. ஆனா� அவ�ைடய மக� �ஜயராகவ

நாய�க� நாக�ப��ன� அ��� ட�� அ�ல� ேபா�����ய�ட� ேபா������றா� எ�பத��

ஆதார�க� இ����றன.

�.�.1664இ� �ஜயராகவ நாய�க� ம�ைரைய ஆ�ட ெசா�கநாத நாய�கேரா� ேபா������றா�.

இ�த� ேபா�� ம�ைர நாய�க� வச� இ��த வ�ல� ேகா�ைடைய இவ� ������றா�. இ�த �ர�
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ெச��த �ஜயராகவ நாய�க�� ������� �� த�ைச�� �ஜயநகர சா�ரா�ய� ����யைட�த�.

த�ைச�� கைட� நாய�க ம�னராக இ��த �ஜயராகவ நாய�க� ம�ைர ெசா�கநாத நாய�கேரா�

ேபா��டா� எ�� ெசா�ேனாம�லவா. அ� ���த �வர�கைள� பா��ேபா�. ெசா�கநாத நாய�க�

ம�ைரைய ம��ம�லா� ����ைய�� ஆ�� வ�தா�. �ஜயநகர சா�ரா�ய� தைலெய���

வள��� ெப�ற கால��� நாய�க ம�ன�க� ெப��பா�� த�க� உற�ன�கைள ெத�னக���

க��யா�ம� வைர��� பர�� ���த சா�ரா�ய��� பல ப��க���� ��றரரச�களாக �ய���

அ��� ைவ�தன�. அ�ப� வ�தவ�தா� த�ைச�� ேசவ�ப நாய�க�. அவ� ச�த��� வ�தவ�தா�

கைட� ம�னரான �ஜயராகவ நாய�க��.

ஒ� சமய� ம�ைர ெசா�கநாத நாய�க�, த�ைச �ஜயராகவ நாய�க�� மகைள� ��மண� ெச��

ெகா�ள� ெப� ேக�� �� அ������தா�. அத�� �ஜயராகவ� ச�ம��க��ைல. இதனா�

ஆ��ரமைட�த ெசா�கநாத� த�சா�� �� பைடெய��� வ�தா�.

ேபா���� �ற�ப�� ��பாக �ஜயராகவ நாய�க� த� ���ப�தா� அைனவைர�� ஓ�ட���

���ைவ�� அவ�க���� �ல அ��ைரகைள வழ��னா�. நட�க� ேபா�� ேபா�� தா� ெவ��

ெப�றா� ச�, அ�ப� இ�லாம� ஒ��கா� தா� ேபா�� ேதா��� ேபாக ேந��தா�, ��க�

அைனவ�� எ��க� ைக�� அக�ப��� ெகா�� அவமான� படாம�, உ�� �ற�� ���க�

எ�� ெசா��, அத�கான வ��ைறகைள�� ெசா������ ேபா���� �ற�ப��� ெச�றா�.

ெசா�கநாத���� �ஜயராகவ���� இ�ப�ெயா� �ேராத� �கழ அவ� ெப� ேக�� இவ�

ெகா��க ��ைல எ�ப�தா� காரண� எ�பைத� பா��ேதாம�லவா. �ஜயராகவ� ெசா�கநாத����

ெப� ெகா��க ம��க ஒ� காரண� இ��த�. ��னதாக ம�ைர ��மைல நாய�க� �ஜயராகவ��

சேகாத�ைய மண� ெச�� ெகா����தா�. �ற� எ�ன காரண�தாேலா அ�த� ெப� ம�ைர��

ெகாைல ெச�ய�ப�� ��டா�. இ�த காரண��னா�தா� ெசா�கநாத���� ெப� ெகா��க

�ஜயராகவ நாய�க� ���ப��ைல. ��ைதய அ�பவ� அவ��� ப�ைமயாக �ைன���த�.

ம�ைர பைட�� தளவா� ேவ�கட���ண�ப நா��, ேப�கா� ��ன�த�� �த�யா� ஆ�ேயா�

தைலைம வ��� பைடநட�� வ�தன�. ����ைய ���� �ற�ப�ட இ�த� பைட �த�� வ�ல�

ேகா�ைடைய� ����� ெகா�ட�. �ற� த�சா�ைர ���ைக இ�ட�. அ�ேபா� �ஜயராகவ

நாய�க� அர�மைன�� �ைற ைவ����த தன� மக� ம�னா� தாசைன ம���� ��தைல ெச��
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ேபா�� ஈ�பட ைவ�தா�.

இவ�க� இ�வ�மாக� ேச��� ம�ைர பைடேயா� ேபா� ���தன�. ேதா�� அைட�� �ைல�� த�

அர�மைன�� ெச�� ெசா�� அ���னா� �ஜயராகவ�. ��ேப ��ட�����தப���

அர�மைன� ெப��க� ஒ�வைர ஒ�வ� க��யா� ���� ெகா�� இற�� ேபா�ன�.

�.�.1675 ��ரவ� 3ஆ� நா� த�ைச வட�� ���� அ��� இ���� ராஜேகாபாலசா� ேகா��

அ�ேக நைடெப�ற ேபா�� க�� சம� ���� �ஜயராகவ நாய�க� �ரமரண� அைட�தா�. அவேரா�

அவர� மக� ம�னா�� உ�� �ற�தா�.

அர�மைன� ெப�க� அைனவ�� உ�� �ற�த ேபா�, �ஜயராகவ�� மைன�ய�� ஒ��� தன�

நா�� வய� �ழ�ைதைய தா� ஒ����ட� ெகா���� த����� ேபா� �ழ�ைதைய எ�ப�யாவ�

வள���� ெப�யவானா�க� ெசா����� அவ�� இற�� ேபானா�. ேபா�� ���� த�சா��

ரா�ய� ம�ைர ெசா�கநாத நாய�க� வச� ேபா���. ெவ�� ெப�� த�ைச ேகா�ைட��� �ைழ�த

ெசா�கநாத� தன� த��யா�ய அழ�� எ�பவ�ட� ஆ��ைய ஒ�பைட����� ம�ைர

����னா�.

�ஜயராகவ�� �ழ�ைதைய மைற�� எ���� ெகா�� த��� ெச�ற அ�த� தா�, ெச�கமலதா�

எ�� ெபய��ள அ�த� �ழ�ைதைய நாக�ப��ன��� ஒ� ெச�வ�தரான ெச��யா�ட� ெகா���

வள��க� ெச�தா�. வச�யான ���ப��� ெகா�� ேச��க�ப�ட நாய�க வ�ச�� �ழ�ைதயான

ெச�கமலதா� ந�� க�� க�றா�. ேபா�� ப����� அவ���� ெகா��க�ப�ட�.
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ராயச� ெவ�க�ணா எ�� ஒ� ம���. இவ� ஒ� ெத��� �ேயா� �ராமண�. ஆ��ர������

நாய�க ம�ன�க�ட� த�ைச�� ��ெபய��தவ�� வ�ச�. இவ� இ��� நாய�க� பைட

�ர�கைள� �ர��� ெகா�� நாக�ப��ன� ேபானா�. அ�� த�ைச����� த��� ெச�ற

தா�ைய� ����, �ழ�ைத எ�ேக எ�� �சா���, அ�த� �ழ�ைத ெச�கமலதா� ெச��யா�ட�

வள�வைத அ���, அவைன�� த��ட� ேச���� ெகா�� ம��� ராயச� ெவ�க�ணா �ஜ���

��தா�ட� ெச�றா�.

�ஜ��� ��தா�ட� த�ைச�� நட�த �வர�க� அைன�ைத�� ெசா��, ேபா�� �ஜயராகவ�

மா�ட�� ���ப�தா� அைனவ�� மா�� ேபாக, எ��ய இ�த ஒ� �ழ�ைதைய தா� ெகா��

ேபா� நாக�ப��ன��� வள��� வ�� ெச��ைய� ெசா�னா� ெவ�க�ணா. ���� த�ைச��

�ஜயராகவ நாய�க�� மக� ஆ�� ��ய��, ம�ைர அழ��ைய த�ைச����� �ர�ட�� உத�

ேக�டா�.

அத��� ம�ைர நாய�க ம�ன� ���ப��� தகறா� ஏ�ப����ட�. அ�ண� ெசா�கநாத����

த�� அழ����� ேமாத�. இ�த ேநர��� �ஜ���� ெவ�க�ணா உத� ேக�� ேபான இட���

��தா� இவ�க� த�ைசைய ���� ��ெட��க உத� ��வதாக வா�க��தா�.

��தா� அ�அ��ஷா, அ�ேபா� ெப�க��� த�����த ச�ரப� �வா��� த�ைதயான

ஷா��� ம�ெறா� மைன��� மகனான ஏேகா�ைய அைழ�� �ஜயராகவ நாய�க�� மக���

உத� ெச���ப� ப��தா�. அவ�� கலா�கா�, அ�த� அ�� எ�� இ� �ர�கைள ெப��

பைட�ட� அ��� ைவ�தா�. இ�த �ஜ��� பைட�ட� ஏேகா��� த� பைடகைள� ேச����

ெகா�� ேபா���� �ற�ப�டா�.

�ஜ��� ��தா� அ�அ��ஷா ஏேகா��ட�, ம�ைர நாய�க ம�ன�கைள� த�சா�ைர ���

�ர����� த�சா�� �ஜயராகவ நாய�க�� வ�ச�தா�ட� த�ைசைய ஒ��������,

அவ�கேள இ� ரா�ய�ைத ஆள ேவ��ெம�� உ�தர������, பைடெய���� ெசலைவ��,

ேப�க� (க�ப�) பண�ைத�� வா��� ெகா�� வ�� ேச��ப�� ெசா�னா�. ��தா��

உ�தர��ப� ஏேகா� ெப�க�� ரா�ய�ைத தன� உத�யாளராக இ��� வ�த காகா�க� காேடஜு

ஜாகா எ�பவ�ட� ஒ����� ��� ��தா� பைட�ட� த� பைடைய�� இைண�� அத���

தைலைம தா�� த�சா�� ேநா��� �ற�ப�டா� ஏேகா�.
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ப�� இர��

�ஜ��� ��தா�ைடய ஆைண�ப� ஏேகா�, ெப�க�� ரா�ய�ைத� தன� உத�யாள�க�ட�

ஒ�பைட������ தன� பைடேயா��, ��தா�� பைடேயா�� த�ைச ேநா��� பயணமான

ெச��ைய �த� ப���� பா��ேதா�.

ஏேகா� ெப�க��� �ள�� த�ைசைய ேநா�� வ��ற வ��� ஆர��� இ��த ேகா�ைடைய�

தா��� ����� ெகா�டா�. அ�� ஆர� ��வாக�ைத கவ��க ஆ�கைள �ய������

அ����� �ற�ப�� த�ைச�� வ�தா�. அ�� அ�ேபா� ஆ�� ���� வ�த ம�ைர ெசா�கநாத

நாய�க�� த��யான அழ��ைய� ேதா�க��� ������ �ர����� த�சா�� நாய�க அர����

ெசா�தமானவ�க�ட� ஆ��ைய ஒ����தா�. த�ைச நாய�க ம�ன�க�ட���� வரேவ��ய

ேப�க� பண�ைத வ�� ெச�� ெகா�� ����மா� தன� இ� வ��க���� உ�தர�������

த� ஊ���� ���ப� ெதாட��னா�. அ�ப� அவ� ���� வ�� வ��� ெகா��ட� ஆ�ைற�

கட�� ��மழபா� எ�� ஊ�� த�க ேந��த�. காரண� அ�ேபா� �ைற மாத க����யாக இ��த

அவர� மைன�க�� ஒ�வ���� �ரசவ ேநர� ெந������தேத காரண�. ��மழபா���

�கா�����த ஏேகா��� மைன��� அ�� ஓ� ஆ� �ழ�ைத �ற�த�. அ�த� �ழ�ைததா�

சரேபா� I எ�� பத��� வ�த ம�ன�.

த�ைச நாய�க ம�ன�ட���� ேப�க� வ�� ெச�� ெகா�� ����வத�காக அ��

�கா�����த இர�� வ��க���� த�ைச ம�ன� ேப�க� ெகா��காம� கால� தா���

வ�தா�. அ�ேபா� த�ைச அர�மைன�� ராஜா�� வா�� யா� எ�ப�� ேபா��, ச�ைட

ஏ�ப����த�. இவ�க���� நட�த ���ப� ச�ைட�� த�கைள� பத��� அம���ய �ஜ���

��தாைன��, அவ�கள� பைட� தளப� ஏேகா�ைய��, ேப�க� வா��� ெச�ல கா����த

வ��கைள�� மற�� ேபா� அல��ய� ெச�� வ�தன�. இ��� �த�கைள�� ஏமா���டலா�

எ�ற எ�ண��ட இ��ததாக� ெத��ற�.

த�ைச ம�ன�� இ�ப��ப�ட �ேராக ��ைத��, ஏமா��� எ�ண�ைத�� �த�க� �ல�
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நகர���� ெவ�ேய �கா�����த இ��� வ��க�� ெத��� ெகா�டன�. த�ைச அரச��

சைப�� இ��த நகர��� ெப�யவ�க� �ல� இ�த வ��க�ட� வ�� நட��� �ஷய�கைள�

ெசா��, த�ேபா� த�ைசைய ஆ�� ெபா���� இ��பவ�க� வ�சக எ�ண�

ெகா�����றா�க�, அவ�க�ைடய நட�ைத�� அரச பத��� ஏ�றதாக இ�ைல. ேபா�ற

ேபா�ைக� பா��தா� இவ�க���� எ�த ேநர���� ச�ைட �ளலா�. அதனா� உ��

இழ���க��, ரா�ய����� ேக�� ஏ�ப��. இ�ப��ப�ட �ைல�� த�ைச ரா�ய�ைத

இவ�க�ட� ஒ��������� ேபாவ� ச�யாக இ��கா� எ�� எ���ைர�தன�.

த�ைச� பைடக�� இ�ேபா� இ�த ம�ன�� க���பா��� இ�ைல. இர�ெடா� நா�க��

பைட�ன� கலக� ெச�� ம�னைர ������� ரா�ய�ைத� ெகா�ைள அ��க�

��ட�������றன�. இ�த ���ைலைய� த���க உடன�யாக ஏதாவ� ெச�தாக ேவ��� எ��

நகர��� ெப�யவ�க� ேவ��ேகா� ���தா�க�.

இத�� எ�ன ெச�யலா� எ�� வ��க� நகர��� ெப�யவ�க�ட� ஆேலா���, ���� ஏேகா�

ம�னைர� த�ைச��� ���ப� ெசா�� அவேர ஆ��� ெபா��ைப ஏ��� ெகா�ள� ெச�ய

ேவ��� எ�� ����� வ�தன�. ஏேகா��� ந�ல ேவைள இ�ன�� ஊ� ���ப��ைல.

மைன��� �ரசவ�ைத ெயா�� அவ� இ�ன�� ��மழபா���தா� �கா�����தா�.

இத� �ற� வ��க� இ�வ�� நகர��� நட��� �க���கைள கவ��� வ�தா�க�. அவ�க�

கவ��த வைக�� நகர��� ெப�யவ�க� ெசா�ன ெச��க� உ�ைமதா� எ�பைத உண��தா�க�.

அ�ம��ம�லாம� த�ைச ரா�ய��� பைட� தளப�க� �ல� வ�� வ��க�ட� ���

ஊ��ெப�யவ�க� ெசா�ன ெச��ைய ஊ��த� ெச�தன�.

அதைன� ெதாட��� ஊ�� ெப�யவ�கைள அைழ�� வ��க� ெசா�னா�க�, எ�களா� இ�ேபா� �ட

த�ைச அர�மைனைய��, ஆ�� அ�கார�ைத�� ப���� ெகா�ள ����. அதைன நா�க�

இ�வ� ம��� ��� ெச�ய ��யா�. ��மழபா��� த������� ஏேகா��� தகவ�

அ����ேறா�. அவ� வ�� எ�ப� நட�� ெகா�ள ேவ��ேமா அ�ப� ��ெவ��� நட��

ெகா�ேவா� எ�றன�.

வ��க�� ேவ��ேகாைள ஏ�� த�ைச நகர ெப�ம�க� �ர���க� வ��க� ெகா��த க�த��ட�

��மழபா� ெச�� ஏேகா�ைய� ச���� நட�தைவகைள �வரமாக எ���� ��ன�. அவ�க�ைடய
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ேவ��ேகாைள ஏ�� ஏேகா� ஒ� ��பைடேயா� த�சா���� �ள��, அ����த வ��கைள��

ேச���� ெகா�� த�ைசைய� ���க ஏ�பா� ெச�தா�. அத�ப� ஏேகா��� �� பைட த�ைச��

த�����த வ��கேளா� த�ைச� ேகா�ைட��� வட�� வாச� வ�யாக உ� �ைழ�த�.

ஏேகா��� பைடக� த�ைச��� �ைழ�த வட�� வாச��� ‘அ��த�வாசா’ என�

ெபய�ட�ப�ட�. மரா��ய� பைடக� த�ைச நகர��� ேகா�ைட��� �ைழ�த ேபா�, த�ைச

நாய�க அரச�� அவர� ப�வார�க��, ���ப�தா�� எ�ேர வ�� எ���தா�க�. அ�� அரச

ப�வார�க����, மரா��ய பைட�ன����ைடேய ஏ�ப�ட ைககல��� ஏெழ�� ேப� இற��

ேபானா�க�. �த��ள நாய�க பைட�ன� ��னா��னமைட�� �த�� ேபானா�க�.

�க� �லபமாக த�சா�� ேகா�ைட ஏேகா� வச� ���த�. த�ைச ேகா�ைடைய மரா��ய�க�

����� ெகா�டா�க� எ�ற ெச�� அ��� ஆ�கா�ேக ஏ�ப�ட �� �� ைககல��க�� ���

ேநர��� ஓ��� ேபா�ன. வட�� வாச� வ�யாக உ�ேள �ைழ�த ஏேகா��� பைடக�, �ழ��

வாச� ைவயாக ெவ�� �ர�களாக ெவ�வ�த ேபா�, ம�க� ஆரவார� ெச�தன�. ெவ��ேயா�

ஏேகா� ெவ�வ�த �ழவாச� ெவ��வாச� எ�� ெபய�� ‘ப�ேத த�வாசா’ என� ெபய� ெப�ற�.

12



ப�� ���

த�ைச ேகா�ைடைய �க �லபமாக உ���ேசத� அ�க��� ���� ெவ�� ெப�ற ஏேகா� த�ைச

ேகா�ைடைய ��� �ழவாச� வ�யாக ெவ�ேய� அ�� �கா��டா�. த�ைச ��வாக�ைத

அர�மைன�� ப����த கா�ய�த�க�ட� ஒ�பைட�தா�. தன� வ�� இ�வைர�� த�தம�

ஊ�க���� ����மா� ஏேகா� ப��தா�. எ��� த�சா�� ரா�ய� யா��� எ�ப��

இ�ன�� இ�ப� ���� வ�த�.

இ�ப� இர�� மாத கால� கட�� ேபா���. இ�த காலக�ட��� வட�ேக ��� �கலாய ச�கரவ���

த�ண ��தா�க� அைனவைர�� ேபா�� ெவ�� அைனவைர�� தன� க���பா�����

ெகா�� வ����தா�. இ�த ெச�� த�சா�� நக��� ெவ�ேய �கா�����த ஏேகா����

���ய�. தன� தைலவரான �ஜ��� ரா�ய��, �ஜ��� ��தா�� இ�ேநர� �கலாய���

அ�ப�����பாேரா, அவர� �ஜய�ர� எ��ற �ஜ��� ரா�ய� �கலாய ச�கரவ��� ஒளர�க��

வச� ேபா����ேமா எ�ற எ�ண� ஏேகா��� உதயமா���.

மா���ள இ�த ���ைல�� ஏேகா� இ����� �ற�ப��� ேபா���டாரானா� த�க� �ைலைம 13



எ�ன, நா� எ�ன ெச�வ� எ�� அவ�ட� இ��த இ� வ��க���� ஒ� ச�ேதக� ேதா��ய�.

ஒ��கா� த�ைசைய த�க� இ�வ�� யா�ட� ஒ�பைட������ ெச�றா�� த�களா� இ�த

ரா�ய�ைத� ச�வர ப�பாலன� ெச�ய ���மா எ�ற ஐய�பா�� ேதா��ய�. ����ைய ஆ��

ெகா������ நாய�க ம�ன�க� பல� ெபா���யவ�க�. அவ�க� ந�ைம ���� தா�� இ�த

ரா�ய�ைத�� ����� ெகா�வா�க�. நம� ம�னரான அ�அ��ஷா�� த�ைசைய நாேம ைவ���

ெகா�ள� ச�ம��க மா�டா�.

ஏேகா� த�ைசைய ஆ�வதாக இ��தா�, அவ� ����ைய�� ேபா��� ��� அ�த ரா�ய�ைத��

த�ைசேயா� இைண��� ெகா�வா�. ேம�� ஏேகா��� சேகாதர� �வா� ராஜா வட�ேக �க��

பல� ெபா���ய ராஜாவாக இ���றா�. ஆைகயா� அ�அ��ஷா�� �வா� ராஜா��� பய��

ெகா�� ஏேகா��� வ���� வரமா�டா�. இவ�ைறெய�லா� க���� ெகா�� வ��க� இ�வ��

ஏேகா��ட� அவேர த�சா���� அரசராக ஆகேவ��ெம�� ேக��� ெகா�டன�.

வட�ேக �ல�� �ழ�ப�, ��தா�க� ��� ச�கரவ����� அ�ப��� ேபான� இவ�ைறெய�லா�

க���� ெகா�� ஏேகா��� த�ைச��� தாேன ம�னராக அ����� ெகா�ள ச�ம��தா�. உடேன

சக� 1597 நள வ�ஷ� ���ைர மாத� (1676 ஏ�ர� மாத�) த�சா�� ரா�ய பார�ைத ஏேகா� ஏ���

ெகா�� த�சா��� �த� மரா��ய ம�னனாக ������ ெகா�டா�. �ழ�ப��� ஆ���

த���� ெகா����த த�சா�� ரா�ய ம�க��, ம��� �ரதா�க��, ம������ ஆ��தன�.

த�ைச ம�னனாக ������ ெகா�� ��காதன� ஏ�ய ஏேகா� தன� எஜமான� �ஜ���

��தா��� ஏராளமான ப��� ெபா��க��, க�ப�� அ��� தா� த�ைச அ�யைணைய ஏ�க

ேவ��ய ச�த��ப�ைத �ள�� க�த� எ��னா�.

ெத�ேக த�சா��� நைடெப�ற �க���க� யா�� �ஜ��� ��தா� அ�அ��ஷா��� �த�க�

�ல��, ஏேகா��� க�த�, அவ� அ���ய ேப�க�, ப���ெபா��க�, ��ம�, ெச�வ�

ஆ�யவ������ ெத�ய வ�த�. ஏேகா� கா��ய ப��, ம�யாைத இவ�ைற� க�� மன�

ம���த ��தா� ஏேகா�ைய வா��� ப��� ெபா��கைள அ���, இ� த�சா�� ரா�ய�ைத வ�ச

பர�பைரயாக ஆ�� அ�ப���� ெகா���ப� சாசன� ப��� ெகா��த���னா�.

த�ைச�� இ�ப� �க���க� அர�ேக�� ெகா����த ேநர��� ����ரா�ப���� இ��த

நாய�க ம�ன� தன� ஆதரவாள�க�ட��, ந�� அரச�க�ட�� த�ைச ���� ஆேலாசைனக�
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நட��ன�. இ�ப� த�க��� எ�ராக ச�யாேலாசைன ������ நட��� ெச��ய��த ஏேகா�,

தன� பைடகைள� ெச���� ெகா�� ேபா� ���� நாய�க� ம�ன�க�ட� ��த� ெச�தா�. அ�த

எ��பாராத ��த��� ���� நாய�க ம�ன� ேதா��� ேபானா�. ெவ�� ெப�ற த�ைச மரா��ய

ம�ன� ஏேகா��� ெச�தைல, ���கா���ப�� ஆ�ய இட�கைள ெவ��ைல� பா���காக எ��

எ��� ெகா��� சாசன� ெச�� ெகா��தா�க�. இ�த� ேபா�� தன� ெவ���காக� பா�ப�ட

இர�� வ��க���� சகல ம�யாைதகைள�� ெச��, ப��கைள� ெகா��� ம�ன� அவ�கைள�

த��டேனேய ைவ��� ெகா�டா�.

�ஜ��� ��தா� ெப�க�����த ஏேகா�ைய� த�ைச��� ெச�� நாய�க ம�ன�க���ைடேய

ஏ�ப������ �சைல� ������� வ�மா� அ���னார�லவா, அ�ேபா� ர�நா� நாராய�

எ�பவைர ஏேகா��� உத��காக அ���னா�. ஆனா� அவேரா� ஏேகா��� ஒ��� ேபாக��ைல

எ�பதா� அவ� ச�ரப� �வா� மகாராஜா�ட� ெச����டா�.

ஏேகா� த�ைசைய� ����� ெகா�� ம�னராக ஆன�ற�, மரா��ய��� இ��த அவர� ெப�ய

அ�ண� ச�ரப� �வா� த�சா�� ரா�ய��� பா�ைய� தன��� த���ட� ேக�டதாக��, ஏேகா�

ம��ததா� இ�வ���� மனவ��த� ஏ�ப�ட� எ��� ெத��ற�. இத� ெபா��� ச�ரப� �வா�

ெத�னா����� பைடெய��� வ�� ெச��ைய� ����� ெகா��, ��ன� ேவ�ைர��

தா��னா�. ஏேகா��� ஒ� க�த� அ��� அவைர� த�ைன வ�� ச�����ப� ேக����தா�.

ஏேகா� ஏேனா அவைர� ெச�� காண��ைல. எனேவ �வா� ராஜா ெகா��ட���� வட�ேக��ள

ப��கைள� ����� ெகா�� த��ட� வ�� ேச��� ெகா�ட ர�நா� நாராயண�ட� ெகா���

��டதாக� ெத��ற�. இத� �ற� இ���வ������ �ல ேமாத�க� �க��தன. இ����

இவ�க� இ�வ������ ஒ� உட�ப��ைக ஏ�ப�டதாக�� ெத��ற�.

இ�வா� ஏேகா� த�ைச ம�னனாக பத� ஏ��� ெகா�ட �ற� ��கள வ�ஷ� �.�.1677இ�

��றாவ� மக� �ற�தா�. அவ��� ��ேகா� எ�ற ெபய� ��ட�ப�� வள��தா�. ஏேகா���

�த� மைன�யான இ��ேள வ�ச��� ெப� �பாபா� சாேஹ� எ�பவ�� வ���� �ற�தவ�க�

இ�த ��� ��ைளக��. இ�த ரா� �பாபா� சாேஹ� எ�பவைர� ப�� “�பா�பா� ச���ர�”

எ�� வரலா�� �� இ���ற�. இதைன எ��யவ� சர�வ� மகா� �லக��� ப�யா�� த�ேபா�

ஓ�� ெப��, ெச�ைன�� ������, ெமல��� பாகவத ேமளா�� பா� ப��ெப�� வ��

சம���த ப��த� எ�.��வாச� ஆவா�.
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ஏேகா��� இர�டா� மைன� ேமா�ேத வ�ச��� அ��பா� சாேஹ� எ�பவ�. இ���

மைன�ய� த�ர ஏேகா��� ம��� ஒ�ப� ேப� ேச���� ெகா�ள�ப�ட �க� (���க�)

இ��தன�. அ�ப� ேச���� ெகா�ள�ப�ட ெப�க���� �ற�த ��ைளக� உ��. அவ�க�

ச��ரபா�, ��யபா�, ���ரபா�, காேளபா�, ����பா�, �ஜயபா�, உைதயபா� இ�ப�� ெபய�

ெகா�ட ஏ� ேப�. இவ�க�� ச��ரபா� எ�பவ� ந�ல �ர�. ஆக ெமா�த� ஏேகா��� உ�ைம

மக�� �ல� �வ��, ேச���� ெகா�டவ�க� �ல� எ�வ�மாக ப�� ��ைளக�.

த�ைச ரா�யா�கார� �ைட�த �ற� த�ைச�� ஏேகா� த�ம சா��ர�ப� ஆ����யலானா�.

பைழய �ழ�ப�க� ���� �யாய�, த�ம�, �ர� �ைள�த �லமாக த�ைச ���� மாற�

ெதாட��ய�. �த� �தலாக த�� ேப�� இ�த� ப���� மரா�� ெமா� ேப�� ஒ� ராஜா

அைம�ததா��, அவ�க� ெபய� இவ�க���� ��� எ�பதா��, ராஜா ஏேகா��� ெபயைர த��

ம�க� “ஏகராஜா” எ�ேற அைழ�தா�க�.

ஏேகா� எ�ற ெபய� ம�� �ல இட�க�� இவர� ெபய� ‘ெவ�கா�’ எ��� ����ட� ப��ற�.

ஆனா� இவர� த���� ெபய� ெவ�கா� எ�ப�. இ�� �����த �ல ஆ��ல ��ன�க�

இ�தைகய �ழ�ப�கைள ஏ�ப�������றா�க�. 1676இ� த�ைச��� �����த ��ன�க�

த�க� நா������ இ�ப� எ���றா�க�: “Venkaji sought to make himself beloved by

the people” எ��. இ�� ெவ�கா� எ�� ����ட�ப�பவ� ஏேகா�ேய.

ஏேகா��� மைன�மா� �பாபா�, அ��பா� எ�பைத��, ேச���� ெகா�ட மைன�மா�

ஒ�ப� ேப� எ�பைத�� பா��ேதாம�லவா. இ�ப�� ேச���� ெகா�ட ஒ�ப� ேப�� ஒ�வரான

க�காபா� எ�பவ� இற�� ேபான ெச��ைய��, அவர� உ�தர��ைய�காக ராஜா�க

கஜானா����� 50 ச�கர� ெபா�கா�க� ெகா��ததாக�� ���� இ���ற�.

ஏேகா� ராஜா 1682இ� இற�� ேபானா�. இவ� ெகா��ட� ஆ�ைற� கட�� பைட�ட� ���ப�

ேபானேபா� க��மர��� கட�� ெச�றதாக ஒ� ெச�� உ��. ம�ெறா� ெச���ப� பாபா� பாவா�

எ�பவ� தன� ���� இவைர� �ம��ெகா�� ெச�றதாக�� ெச�� இ���ற�. அ� ேபாலேவ

இவ�ைடய அ�ண� ச�ரப� �வா� ராஜா ராேம�வர� ெச�� ����ய ேபா� இவைர

��மழபா��� ச���ததாக��, ம�ெறா� இட��� ��வா� (��ைவயா�) �� ச���ததாக��

ெச��க� இ����றன.

16



�த��ர இ��யா�� மரா��ய மா�ல அர� க�ற��த ேபரா��ய�க� �லைர� ெகா�� ஒ� ��ைவ

அைம��, ச�ரப� �வா��� ஆ��, அவ� ஆ�ட �ரேதச�க�, அவ� பயண� ெச�த இட�க�

இவ�ைற� க�ட��� ெச��கைள� ேசக��க ஆைண��டன�. அ�த� �� த�ழக����� வ��

ச�ரப� �வா� பயண� ெச�த தட�கைள ஆ�� ெச�தேபா�, ெகா��ட�கைர�� அைம����த

ஒ� பவா� அ�ம� ேகா��� அ�ம� �ைல��� ���ற� ஒ� ேகடய��, அ�� இ� வா��

இ��தைத� க�� ஆ�� ெச�த�� அ� ச�ரப� �வா� ெகா��த� எ�ப� ெத�ய வ�த�.

ச�ரப� �வா� ெகா��ட� ஆ�ைற� த� ெவ� �ர��� கட�க எ�த��த ேபா� ெவ�ள�

��ைரேயா� �வா�ைய�� அ���� ெச�றதா�. அ�ேபா� �ராம ம�க� �வா�ைய, அவ� யா�

எ�� ெத�யாமேல கா�பா��, அவ��� ஜுர� வ����டப�யா� �ல நா�க� ைவ�����

ைவ��ய� பா��� �ண� ஆன ��� அ��� ைவ�தனரா�. ��ைர�� ேவெறா� இட���

கைரேய� அவ�களா� ப��ரமாக ைவ�க�ப����ததா�. அ�ேபா� அ�த �ராம ம�க��காக�

ெகா��த�தா� இ�த க��க�� ேகடய�� எ�பைத மரா��ய அர� அைம�த �� க�����த�.

ம�ன� சரேபா� II தன� ‘பா��ேல வ�ச�� வரலா�’ எ�� க�ெவ��� எ�� ைவ������

ெப�ய ேகா�� க�ெவ���, �வா� ராேம�வர� வ����� ஏேகா���� ெத�யாமேல த�ைச

ேகா�ைடைய அத� பா�கா��� ���� பா�ைவ��� ஊ� ����ய�� ஒ� க�த� �ல�

ெத���ததாக� ெத��ற�. அ�த� க�த��� ச�ரப� �வா� த�ைச�� ஒ� கைட�� தன�

வாைள��, தைல� பாைகைய�� அட� ைவ����பதாக��, அதைன ���� தன��

அ����ப��� எ�����ததாக� �ற�ப��ற�. த�ைச ேகா�ைட �க�� பல��ளதாக க��

வ�வ��� இ��பதாக��, அ�� ஒ� ப��ைய ந�� பல�ப���னா� ம��� ேபா�� எ���

ச�ரப� அ�த� க�த��� ���������றா�. இ�ப�யாக த�ைச�� �த� மரா��ய ம�ன�

ஏேகா��� வா��ைக ����� வ�த�.
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ப�� நா��

ஏேகா� மகாராஜா காலமான �ற� அவ�ைடய ��த மகனான 3ஆவ� ஷா� ம�னனாக� ப�ட�

���� ெகா�டா�. ஷா� எ�ற ெபய� அவ�ைடய தா�தா�� அதாவ� �வா� மகாராஜா��

த�ைதயா�ைடய ெபய�. இவ� த�ைச மகாராஜாவாக, அவ�ைடய த�ைதயான ஏேகா� அைம���

த�த உ��யான ரா�ய���� அரசனாக ஆ��ைய� �வ��னா�. இவ� ��மண� ெச�� ெகா�ட

மைன� ��மாபா� ஒ��� ம���தா�. உ�ைம�� இவ� மைன�, ஏைனேயா� பல� இவ�ைடய

ேச���� ெகா�ள�ப�ட மைன�யாக இ��தன�.

இவ� ஆ���� ஏேகா��� ��த மைன���, இவ�ைடய தாயா�மான �பாபா� �ைணயாக

இ��� வ�கா�� வ�தா�. இவ�ைடய த��களான சரேபா�, ��ேகா� ஆ�ேயா�� வள��� ந�ல

இளவரச�களாக இ��தன�. இவ�க���� 3ஆ� ஷா� ��மண�கைள� ெச�� ைவ��� தன�

கடைமைய� ���ப����� ச�வர ெச�தா�.

ஷா��� தன� த�ைதைய� ேபாலேவ ��ம�க�� நல�� அ�கைற ெகா�� ரா�ய ப�பாலன�

ெச�தா�. இவன� �றைமயா� ரா�ய��� வ�மான�� அ�க��த�. ம�க�ட�� ந�ல ெபய�

வா��னா�.

இவ� த�ைசைய ஆ��வ�த கால��� ��� பா�ஷா ஒளர�க���� தளப�களான ��லா

எ�பவ��, ஜு�ஃ��கா� எ�பவ�� பைடெய��� வ�� ெச��ைய ���ைக��டன�.

ெச��ைய� ெதாட��� ேம�� ெத�ேக வ�� த�சா�ைர�� ���ைக���� தா�க�

ெதாட��னா�க�. அ�த தளப�க��� ேவ��ய ெச�வ�கைள� ெகா��ேதா அ�ல� ஏேதா ஒ�

வ��� ஒ� ேபா� �கழாம� அவ�கைள ம����� உ���ேசத��� ���ப அ��� ைவ�தா�

ம�ன� ஷா�. அேத ேநர��� த�க� மரா��ய அர� த�ைச�� அைமய� காரணமாக இ��த

�ஜ��� ��தாைன�� ந�றாக கவ��� ம����யைடய� ெச��, த�ைசைய சாம���யமாக ஆ��

���தா�.
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இ�ப� த�ைச மரா��ய ம�ன�க� அைம�யாக ஆ�� ெகா������ ேவைள�� 3ஆ� ஷா���

கைட�� த��யான ��ேகா��� தா� வ�ஷ� ஒ� மக� �ற�தா�. அவைன 5ஆ� ஏேகா� என

ெபய��� அைழ�தன�. அவ��� பாவா சா�� எ�ற ம�ெறா� ெபய�� உ��.

த�ைச ரா�ய�ைத அைம�யாக��, ேபா�க� எ�������, ம�க� ��ம�யாக வாழ��

வ�வ��� ஆ��ெகா����த 3ஆ� ஷா��� இற�தா�. அவ�ைடய இற����� �ற� ஷா���

மக� 3ஆ� சரேபா� ம�னனாக ������ ெகா�டா�. இவ� கா��ேக வ�ச��� �ற�த இர��

ெப�கைள அதாவ� �ல�சணாபா�, அ��பபா� ஆ�ய இ�வைர��, ���ேக �ல��� �ற�த

ராேஜ�பா� ஆ�ய ெப�க� �வைர�� ��மண� ெச�� ெகா�டா�. இவ� ஆ����

�ர��ைனக� இ�லாம� அைம�யாகேவ இ��த�.

இ�த காலக�ட��� ��� பா�ஷா ஒளர�க�� பைடெய��� வ�� �ஜ��ைர� ����� ெகா�டா�.

�ஜ��� ��தா� அ�அ��ஷாைவ�� �ைற�� அைட�தா�. இ�ப� �ஜ���� ஆதர� ேபா���ட

�ைலைம�� �க�� ஜா��ரைதயாக த�ைசைய ரா�ய ப�பாலன� ெச�� வ�தா� 3ஆ� சரேபா�.

இவ�ைடய த���� ெபய� ��ேகா�. இவ� பல ெப�கைள� ��மண� ெச�� ெகா�டா�.

ேமாேத வ�ச��� �ற�த அ�ணாபா�, இ��ேள�� ெப�க� ராஜ�மாரபா�, ேமாகனாபா�,

ம�னாபா�, ல��பா� இ�த ஐ�� ேப� அவ�க�. இவ�கைள� த�ர ஆ� ெப�கைள இவ�

ேச���� ெகா�டா�. அ�த அ�வ�� ஒ��� ம��� மரா��, ம�றவ�க� நாய�க� வ�ச���

ெப�க�.

இவ� மைன�யாக� ேச���� ெகா�ட மரா��ய� ெப�ைண, க��ைய ைவ��� ��மண� ெச��

ெகா�டா�. அவ� ெபய� அ�ன��ணாபா�. ‘க�� ைவ�� க�யாண�’ எ�ப� ஒ� நா�கா���

க��ெயா�ைற ைவ��, அத�� �மாைலகைள� ���, ஒ� �ராமண� ெப�ைண அைழ�� அவைள�

ெகா�� தா�ைய எ���� ெகா��க� ெசா��, அ�த� க���� தா� க��வா�க�. இ�� மா���ைள

இ��கேவ��ய இட��� ஒ� க�� இ����.

இ�ப�� ‘க���’ க�யாண� ெச��ெகா�ட அ�ன��ணா பா��� சா�வ� வ�ஷ��� ஒ� மக�

�ற�தா�. அவ� ெபய� �ரதாப��ம�. ��ேகா� ேச���� ெகா�ட ம�ற நாய�க� �ல���

ெப�க���� மால�ராஜா, அ�ணா சாேஹ� ஆ�ய மக�க�� இர�� ெப� �ழ�ைதக��

�ற�தன�. இ�த �ஷய�க� எ�லா� அ�ேபா� ரா�ய ப�பாலன� ெச�� ெகா����த 3ஆ�
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சரேபா��� த��யான ��ேகா� �வகார�.

��ேகா��� மகனாக� �ற�த �ரதாப��ம� வள��� ெப�யவனாக ஆனா�. அவ��� ெமா�ேத

வ�ச��� வ�த அக�யாபா� எ�பவைள� ��மண� ெச�� ைவ�தா�க�. இ� த�ர ய�னாபா�,

சகராபா�, �ெரளப�பா�, ய�வ��பா� ஆ�ய ெப�கைள�� ��மண� ெச�� ெகா�டா�. இ��

இர�� ேபைர அவ� த�ைதேய ெச�� ைவ�த�, ம�றவ�கைள இவேன ேச���� ெகா�டா�.

இவ�க� த�ர மரா��, வ�க ஜா�� ெப�க�� 7 ேபைர இவ� ஆைசநாய�களாக ைவ����தானா�.

அேட அ�பா! �ற�தா� மரா��ய ராஜாவாக� �ற�க ேவ��� ேபா� இ���ற� அ�லவா?

(த�ைச�� ஏ� இ�வள� ச��க�� ெபா��க�� இ����றன, ம�க� ஏ� அ�ப� ஒ���

மைற�� வா��தா�க� எ�ப� உ�க���� ���றதா?)

இ�த �ரதாப��ம��� ஒ� த�ைக. அவ� ெபய� சாமாபா�. இவைள ம�லா�� காேட�ரா�

எ�பவ���� க�யாண� ெச�� ெகா��தா�க�. ��ேகா��� அவ� ஆைசநாய�க� �ல� �ற�த

��� �ழ�ைதக� இற�� ேபா�ன. அவ�க�� நானா சாேஹ� எ�ெறா�வ�. அவ���� ��மண�

ஆ� அ�� சாேஹ� எ�ெறா� ��ைள இ��தா�.

ஆக, இ�ப� 3ஆ� சரேபா���, அவ�ைடய த��யான ��ேகா��� வ�ச�� ஆ�ேபா� தைழ��

அ��ேபா� ேவேரா� த�ைசைய �ர��� ெகா����த�. ���ப�தா� இ�ப� பல �ைளகளாக�

���� தைழ�� வள��� ெப��யேத த�ர அ�ண� த�� இ�வ�� ஒ��ைமயாக ஆ�� ����

தன� பைட ��கைள காவ�� ெச�தா�கேளா எ�னேவா, த�க� ெப�ய ���ப�ைத� பா�கா�தா�க�.
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இ�ப� அ�ண� த�� ஒ��ைமயாக இ��தா� �� ��மா இ���மா? இ�ைலேய. இைட�� ����

ஏேதா கலக� �ைள�����ட� ��. அ�� இ�வ���� மன�தாப� ஏ�ப����ட�. ��ேகா�

தன� பர�� ���த மைன�கைள��, வா��கைள�� �ர��� ெகா��, அ�ண�ட� ேபா� தன��

நா�ைட� ����� ெகா��க� ெசா�� ேக��, அத�ப� நா�ைட� ����� ெகா�� மகாேதவ�

ப��ன�* எ�� இட����� ெச�� அ�� மைன� ம�கேளா� வாழ� ெதாட��னா�.

* (இ�த “மகாேதவப��ன�” எ�ப� இ�ேபாைதய ராஜம�னா���தா�. சரேபா� ராஜா கால��� த�ண �வாரக�ர� என அைழ�க�ப�ட ராஜம�ன�����

ஒ� ெப�ய நகைர உ�டா�� அத�� மகாேதவப��ன� எ�� ெபய� ைவ�� அ�� ேபா� ��ேகா� இ��� வ�தா�. ���ப��� மனேவ�பா� ேதா��யதா�

��ேகா� மகாேதவப��ன����� ெச�றா� எ��ற� வரலா�.)

த�� ��ேகா�ைய மகாேதவ�ப��ன���� அ���ய �ற� 3ஆ� சரேபா� அைம�யாக�தா�

அ�� ���� வ�தா�. ஆனா� அவன� ��� மைன�ய�� ஒ���யான அப�பாபா�

எ�பவ��� ைகேக��� அைம�த �� ேபால �ல ெப�க� அைம�தன�. அவ�க� ேபா��

�ப��� அப�பாபா� மன� ெகட� ெதாட��ய�. அவ�க� �டாம� அர��� எ�ன �ப�

ேபா�டா�க�?

ராஜா 3ஆ� சரேபா��� த�� ��ேகா� மகாேதவ�ப��ன� ேபா���டா��, அவ���� ���ப�

�க�� ெப�தா���ட�. ஏக�ப�ட மைன�க�, மக�க�, மக�க� எ�� ெப�ய ��ட� அ�ேக

இ��த�. 3ஆ� சரேபா��ேகா உ�ைம மைன�ய� �ல� ம�க�ேப� இ�ைல. அதனா� சரேபா���
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மைன�யான அப�பாபா� எ�பவ�ட� �ல ெப�க� �ப� ேபா�டன�. எ�னெவ��?

“ம�ன��� ம�க�ேப� இ�ைல. ஆனா� உ� ைம��ன� ��ேகா��� வ�ச� ெப��� ��ட�.

உ� கணவ���� ச�த� இ�லாததா�, ரா�யா�கார� இைளயவனான ��ேகா���� ேபா����.

இைத மன�� ைவ��� ெகா�� ஏதாவ� ெச�” எ�� ெசா��� ெகா��தன�.

அ�த அப�பாபா� ஒ� த��ர� ெச�தா�. தா� க��பமாக இ��பதாக ஒ� ெபா�ைய

அ������� வ��ைற� ெப�தாக� கா��� ெகா��������, கைட��� தன��� �ரசவ�

ஆ���டதாக ஒ� ெபா�ைய�� ெசா�� எ�ேலாைர�� ஏமா��னா�. எ�ேலா�� அவ�ைடய

சாம���யமான ெபா�ைய ந��ன�. ராஜா��� வா�� �ற����ட�, நம�� ஒ� ராஜா

�ைட����டா� எ�� நா� ��வ�� �ழா ெகா�டா�னா�க�.

அர�மைன��� நட��� ��ம��ர�கைள ம�க� எ�ன க�டா�க�? அ� ராஜரக�ய� அ�லவா?

யாேரா ஒ� தா���� �ற�த �ழ�ைத ஒ�ைற� ெகா�� வ�� ரா� அ�பாபா���� �ற�ததாக�

ெசா�� அ�த� �ழ�ைத�� ராஜ உபசார�க� நட�தன. அ�த� �ழ�ைத�� ஷகா� எ�� ெபய��

��ட�ப�ட�. அர�மைன அ�த��ர��� நட�த இ�த ரக�ய�க� எ�லா� ம�க� �ரதா�க����

ெத�ய��ைலேய த�ர மகாேதவ�ப��ன��� இ��த ராஜா�� த�� ��ேகா���� ெத���

��ட�. த�� ��ேகா� த� அ�ண�ட� நட�த �வர�கைள� ெசா��, அவ� எ�ப�

ஏமா�ற�ப�����றா� எ�பைத�� எ���� ெசா�னா�.

நட�த உ�ைமகைளெய�லா� ேக���ப�� ராஜா எ�னெவ�லா� ெச����பா� எ�� ெசா�ல��

ேவ��மா? அ�ப�ேய ெச��� ��டா�. அ� ச�, நா�ைட 3ஆ� சரேபா� ஆ��

ெகா�����றா�. அவ� த�� ��ேகா� பாக� ����� ெகா�� மகாேதவ�ப��ன�

ேபா���டா�. இைட�� அர�மைன�� இ�ப�ெயா� ������ நட�����ற�. அத��� இ�த

வரலா����� எ�ன ச�ப�த� எ����களா? இ���ற�. ��னா� வர�ேபா�� �ல �ர��ைனக�

இ�த �க���யா� ஏ�பட����ற�. அ�ேபா� �ைன� ப���� ெகா�ளலா�. இ� வரலா����

வ�ேவா�.
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இ�த �க���கெள�லா� நட�த �ற� �ல ஆ��க� 3ஆ� சரேபா� ஆ�� ���த�� �லக வ�ஷ�

காலமானா�.
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ப�� ஐ��

ேந�ைறய ப��� 3ஆ� சரேபா� காலமான ெச��ேயா� ������ேதா�. அத�� �� ம�ன���

வா�� இ�லாம� ேபான��, அவ� த�� ��ேகா��� ���ப� ெப�����ட� எ�பைத��

பா��ேதா�. 3ஆ� சரேபா��� மைன� அ�பபா� தன��� ��ைள �ற����டதாக ஒ� ெபா��

ெச��ைய� ெசா��ய��, அ�த ரக�ய�ைத ��ேகா� தன� அ�ண� 3ஆ� சரேபா��ட� ெசா�ன

ெச��ைய�� பா��ேதா�. இ�த �ைல�� ��ைள இ�லாம� 3ஆ� சரேபா� மா�� ேபானா�. இ�

எ�ன? பா��ேபா�.

இ�த �க�� ���த ஓ� ஆ��ல ���� இ���ற�. பா��ேபாமா?

“Saraboji had no child and tradition relates how one of his Queens named

Aparoopabai fearing that the throne would go to the sons of Thukkoji,

pretended pregnancy and foisted upon her husband as his own offspring, a

stranger boy who was known subsequently as Savai Shahaji. Her plan was

however miscarried and Saraboji ordered her to get rid of the bogus son.”

3ஆ� சரேபா� இற�தேபா�, தன��� ��ைள �ற�ததாக� ெசா�� ஏமா��ய அப�பாபா� எ�ன

ெச�தா� ெத��மா? ம�ற இ� மைன�ய�களான �ல�சணாபா�, ராேஜ�பா� ஆ�ேயா� ம�ன��

உட�ட� உட�க�ைட ஏ� மா�� ேபானேபா�, இவ� ம��� அ�ப�� ெச�ய��ைல.
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அ�ண� 3ஆ� சரேபா� மா��ேபானா� எ�ற ெச�� ேக���ப�� மகாேதவ�ப��ன������

த�� ��ேகா� த�சா���� வ�� ரா�ய பார�ைத நட�த� ெதாட��னா�. அ�ப� இவ� த�ைச��

ரா�யபார� நட��� ெகா����த ேபா� இவ�ைடய நாய�ய�க���� �ற�த ��� ��ைளக��

இற�� ேபானா�க�.

ஆனா� நானா சாேஹ� ச�த��� அ�� சாேஹ� எ�பவ� இ��தா�. அ�ேபா�

����னா�ப���� நாய�க� வ�ச�� ஆ�� நைடெப��� ெகா����த�. அ�� ரா� �னா��

ஆ�� ெச�� ெகா����தா�. இவ� ஒ� ெப�தாேன எ�� �ல பாைளய�கார�க� அவ� ��

பைடெய��� வ�தன�. ரா� �னா�� த�ைச�� உத� ேக�� �� அ���னா�. ��ேகா� ரா�

�னா���� உத� ெச�ய� த� பைடைய ������ அ���னா�. எ��க� ேதா�� ஓ�ன�. ரா�

�னா���� த�ைச அரச��� ந��ைய� ெத����, இ��� அ�ைட ரா�ய�க�� பர�பர�

ஒ��ைமயாக ஆ�� நட��� ெகா����தன.

அத��� �ல ஆ��க� ந�றாக ஆ�� ���த ��ேகா� நள வ�ஷ��� ெத�வக� அைட�தா�.

��ேகா� மரணமைட�த �ற� அவ�ைடய ��த மக� பாவாசாேஹ� ஒ� வ�ஷ� ஆ�� ���தா�.

இ�த ஒ� வ�ஷ��� இவ� ரா�ய��� எவைர�� ந�ப��ைல. த�ைன� ��� எ�ேலா�ேம ச�

ெச��றா�க� எ���, க��ேயா, க�டா�ேயா ைவ����தா� த�ைன� ெகா�ல�தா� அைல�றா�க�

எ�� ச�ேதக� அைடவா�.

���� ெச���ேபா� த�ைன� பா���றவ�க� எ�லா� தன��� ��� ெச�ய �ைன��றா�க�

எ�� ச�ேதக�. யாராவ� வாைய அைச�தா� ேபா��, அவ�கைள� ச�ேதக�ேதா� பா��பா�.

அவ�க� ஏேதா ம��ர� ெஜ���றா�கேளா ந�ைம வ�ய� ெச�ய எ�� பய� உ�டா��. எ���
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யா� ைக ��� ெகா�� வ�தா�� ந�ைம அ���� ேபா����வாேனா எ��ற பய�. இ�ப� அவ�

ஓ� ‘ெதனா�’யாக இ������றா�.

இ�ப��ப�ட தைலயா�� ெபா�ைம (த�சா�� எ�றா� தைலயா�� ெபா�ைம எ�� இவரா�தா�

�க� ���யேதா!) �ைட�தா� ேபாதாதா? �������� ஜா�ரா ��ட����. ஜா�ரா�க�

ெசா����றப� அவ�க� ைககா��யவ�க��ெக�லா� ந�ைமகைள� ெச�தா�. ஜா�ரா�க����

���காதவ�க� ராஜாைவ ெந��க��ட ��யா�. இ�ப� இ�த ‘ெதனா�’ த�ைச ரா�ய�ைத ஆ��

வ�த கால��� …..

ஆ�கா� �ரேதச��� இ��த ேதா�� அ�கா� எ�பவ�ைடய ம�மக� ச�தா சாேஹ� எ�� ெபய�

ெகா�டவ� ஒ� ��ய பைடேயா� வ�� த�சா�� ராஜா பாவா சாேஹ�ட� ச�ைட ெச�தா�. இ�த

ச�தா சாேஹ� ஆ�கா�� நவா� ���ப�ைத� ேச��தவ� எ���, இவ��� �ெர���கார�க��

ஆதர� இ��த� எ�ப�� ெத�ய வ�த�.

இ�ப�ெயா� ேசாதைன வ�தா�தா� ேகாைழ��� �ர� வ�� ேபா����ற�. ச�தா சாேஹ�

ச�ைட�� வ�� த�ைச ேகா�ைடைய ���ைக இ�டேபா� ராஜா பாவா சாேஹ� பய��

ஓ��ட��ைல. எ�ப� அவ��� அ�ப�ெயா� ைத�ய� வ�தேதா ெத�ய��ைல. அவேர தன��

எ�லா ப�ேதாப��� ெச��ெகா�� ேகா�ைட�� வா���� வ�தா�. த�ைச ைச�ய�ைத

அ�வ��� ��க� ெச�� தாேன ேகா�ைட ம��ேம� ஏ� ��� அ����த �ர��கைள எ��கைள

ேநா��� �ட� ெச�தா�. �ர�க���� க�டைள���� ெகா����தா�. ேபா��ட �ர�க��ேக

ந�ப��ய��ைல, இவ� நம� ராஜாதானா எ��. இவ� ெச�த ��த�ைத� பா��தவ�க� �ர����

ேபா�ன�.

இ�ப� த�ைச ேகா�ைடைய பல நா�க� ���ைக�����த ச�தா சாேஹ� ேகா�ைடைய� ���க

��யாததா��, தா� ெகா�� வ����த உண�� ெபா��க� ���� ேபானதா��, ���ைகைய

������ ஊ� ேபா��ேச��ேற�, என�� க�சமான ெபா��� ெபா��� ெகா��தா� எ��

ேபர� ேப� அவ�ைற�� ெப��� ெகா�� அ�க� ப�க��� �ராம�கைள� ெகா�ைள

அ����ேகா�� ����னா�ப�� ேபா�� ேச��தா�.
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ச�தா சாேஹ� ச�ப�தமான ஒ� ஆ��ல வரலா�� �� ��� ெச��ைய� பா��ேபா�.

“Baquir Ali was Killedar of Vellore. His brother was Dosth Ali Khan who had a

son and five sons-in-law of whom the third was the well known Adventurer

Chanda Saheb.”

“In spite of his illness he (Baba Saheb, the king of Tanjore) fought hard against

Chanda Saheb who attacked Tanjore on his way to Trichinopoly and made him

retreat in 1735.”

இ�த ��த����� �ற� பாபா சாேஹ� அ�கநா�க� உ�� வாழ��ைல. ��கள வ�ஷ� அவ�

உ�� ��தா�.

அ�ேபா� ரா�ய�ைத ஆள வா�� உ�ைம ெப�ற த�� வா��த ராஜாேவா அ�ல� அைம�ச�கேளா,

அ�ல� ேயா��யமான உற�ன�கேளா யா�� அக�பட��ைல. இ�த� �ழ�பமான ���ைலைய�

பய�ப���� ெகா�� யாராவ� ��ய ம�த�க� தைல��� ரா�ய பார�ைத� �����

ெகா�வா�கேளா எ�ற அ�ச��� பாபா சாேஹ�� மைன� �ஜா�பா� அவசரமாக அர�யாக� ப�ட�

���� ெகா�டா�. இ� ��கள வ�ஷ� ெதாட�� அ��� காள��� வைர ெதாட��� அவள�

ஆ�� நட�த�. இவ� ரா�யபார� ெச�� ெகா����த ேநர��� அவ��� எ��பாராம� ஒ�

ெதா�ைல ேந��த�.
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ப�� ஆ�

��� 3ஆ� சரேபா� ஆ�� ெச�� ெகா����த ேபா� அவ�ைடய மைன� அப�பாபா� தன���

��ைள இ�ைல எ�பதா� தா� க��பமா� ���பதாக� ெபா� ெசா��, ஒ� ��ைள�� �ற�ததாக

ம�ெறா� ெபா�ைய�� ெசா��, ஏேதாெவா� இரவ� �ழ�ைதைய� கா�� ஏமா��னா� அ�லவா?

அ�த �ழ�ைத�� நாமகரண� �ட ெச�� ைவ�தா�க� சவா� ஷா� எ��. அ�த ��ைள இ�ேபா�

உ�ேரா� இ���றா� எ��ற தகவ� �ைட�த�. இ�த அப�பாபா� ெச�த ������ ����

எ���ேபா� இ�த �வகார� ��ன� ஒ� �ழ�ப��� ெகா�� ேபா� �ட�ேபா�ற�, அதனா�தா�

இதைன இ�� ��வாக� ெசா��ேறா� எ�� �����ேடாம�லவா? அ�த �ழ�ப� �����தா�

இ�ேபா� பா��க� ேபா�ேறா�.

அ�� அப�பாபா���� �ற�ததாக� ெசா�ல�ப�ட �ழ�ைத சரேபா�யா� �ர�ட�ப���ட,

அ�த� �ழ�ைதைய� ெகா�லாம� எ�ேகேயா ரக�யமாக வள��க� தைல�ப�டா�க�. அ�த �ழ�ைத

உ�ேரா� இ���ற� எ��ற ெச��ைய ேகாயா� கா��ேக எ�� அரசா�க ஊ�ய� ஒ�வ� வ��

அர�மைன�� ெத���தா�. அத� காரணமாக ஒ� கலக� இ�ேக �ற�த�.

அ�த கா��ேக ெசா�னா�, கா��� ��� எ�பவ�ட� அ�த �ழ�ைத வள��ற�. இ�தா� ச�யான

ேநர� எ�� க��ய அ�த கா��ேக உடேன கா����� ேபா� ��� எ�� ெப�ம�ைய� பா���

ஆைசகா�� அ�த� ைபயைன அைழ��� ெகா�� உைடயா�பாைளய� ேபானா�. அ�� ேபா� �ல
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���ய �ர�க�கைளெய�லா� ச���� �ஷய�ைத� ெசா�� ேம�� �ல பாைளய�கார�கைள��

உத���� ேச���� ெகா��, அவ�க� �ல� ��� பண� �ர��� ெகா�� ஒ� ேசைனைய

உ�வா��னா�. அ� ேபாதாெத�� ேத�ப��ன��� ��ேய����த ட���கார�கைள�� ேபா�

ச���� �ஷய�ைத அவ�க�ட� ெசா�� அவ�க�ைடய உத�ைய�� ெப��� ெகா�டா�. அத�

�� த�ைச ேகா�ைட��� பலைர� ச���� 3ஆ� சரேபா��� மைன� அப�பாபா���� �ற�த

�ழ�ைத உ�ேரா� இ���ற�, அவ� தா� ப�ட���� உ�யவ� எ�� அவ�கள� மன�கைள

மா��� த� வச� ேச���� ெகா��, ரா� �ஜனாபா� ஏமா����த சமய� அவைள�

�ைற������� ஆ��ைய கா��� வள��த ����� மக� ெபய�� அவேன ைக�ப���

ெகா�டா�.

கா��� ����ட� வள��த ைபய� தா� ராஜ�மார� எ�� ெசா�� ந�பைவ�தா�. அ�த ைபயைன

கா�� ராஜா எ�ேற அைழ�க� ெதாட��ன�. கா��ேல வள��தவ�, நாக�க� ெத�யாதவ�, ராஜ

���ப�ைத�� ேசராத ஒ� ேபா� ஆசா� ஆைகயா� அவ� ரா�ய�ைத ஆ�ட ��� கால�����

அவன� ேபா�� நட�ைத அைன��� ெவ��க�த�கதாக அைம�த�. இ�த இைளஞ�� ேபா��

நடவ��ைககைள க�ட ம�க� இவ� அரச ���ப�தா� இ�ைல, ஒ� ேபா� ஆசா� எ�பைத உ��

ெச�� ெகா�டன�.

இ�த �ைத��, ��தலா�ட�ைத��, வ������ ராஜா ேபா� எ�பைத�� ெத��� ெகா�ட

த�ைச�� தளப�யாக இ��த ைச��� (ைசய�) எ�பவ� இ�ப�ெயா� ேபா�, ரா�ய� ஆ�வ�

�டா� எ�� நட�தத�� வ��தமைட�தா�. இவைன இ����� �ர�� அ����ட ேவ���,

அத�� எ�ன ெச�வ�?

��� ��ேகா� ராஜா ஆைச நாய�யாக ைவ��� ெகா����த ெப�க�� மரா��ய ராஜ வ�ச�ைத�
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ேச��த ஒ� ெப��� இ��தா�. அவ��� ஒ� ��ைள �ற�தா�, அவ� ெபய� �ரதாப��ம�

எ�� ��னேமேய ெசா������ேறா� அ�லவா? அ�த �ரதாப��மைன�தா� ராஜாவாக ஆ�க

ேவ���, அவ� எ�லா த��க�� உ�ளவ�, ந�ல �ர�, ராஜ வ�ச�ைத� ேச��தவ� எ�பதா�

அவைன ��தா��� வ�ஷ� ப�ட� க�� த�ைச�� ராஜாவாக ஆ��னா�க�. ��ேகா� ராஜா��

மகனாக இ����, ராஜ வ�ச��னரா�����, எ�லா த��க�� இ����, அவ� தா� க��ய

மைன��� மக� இ�ைல எ�ப� ஒ� �ைறயாக�தா� இ��த�.

ஒ� வ�யாக �ரதாப��ம� ராஜாவாக ����ட�ப�டா�. அவ� ������ ெகா�ட �ல நா�க��

�ரதாப��ம�� �ைற�ப�யான இர�டாவ� மைன� �ெரளப�பா� எ�பவ��� ஒ� மக�

�ற�தா�. அ�த மக� தா� ��னா� ப�ட���� வ�� �க�ெப�ற �ளஜா ராஜா.

உ�ைம�� ��� வள��த அ�த ைபய� யா�? அப�பாபா� ெபா� ெசா��� தன��� �ற�ததாக

அவைன� கா��னா��, அவ� ெவ�ளா�� ஒ����� மக�. �பா�ய� எ�ப� அவன� ெபய�.

இ�ப� ெபா� ெசா�� ஒ�வைன ராஜவ�ச�தா� எ�� ப�ட� க��ய� ேபா�ற ����க��

த�சா��� தளப� ைசய����� ெதாட�� உ�� எ��ற ெச�� ெத�ய வ�த�.

யா� இ�த ைசய� எ��ற ைசய��? இவ� மரா��ய ம�ன�க�ட� பலகால� ப�யா�� வ�தவ�.

�த� மரா��ய ராஜா ஏேகா� ராஜா ெபா� ம�க��� ஏராளமாக தான த�ம�கைள� ெச�� வ�தவ�.

காேவ�� கைர ஊ�க� பலவ��� பல ஆலய�கைள எ����தா�. இ��� ேபான அ�ல� பாழைட��

ேபான பல ஆலய�கைள� �ன��தாரண� ெச�தா�. ேவத ப��த�க��� எ�� ச�வ மா�ய

அ�ரஹார�கைள� க��� ெகா��தா�. சதாச�வ கால�� ெபா� நல� ேவ�� இ�த அ�தண�க�

ம�க� ந�வா��ைக�காக மைழ ேவ���� யாக�கைள� ெச�� ெகா���, ேவத பாராயண�கைள�
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ெச�� ெகா��� வர �யம�க� ��� ைவ�தா�. யாக� ேவ�� இைவக��� �ைறய

�ர�ய�கைள� ெகா��தா�. யா���க�க� ெச��� பாைதக�� பல அ�ன ச��ர�கைள�

க��னா�. இ�ப� இவ�க� பர�பைரயாக� பல த�ம கா�ய�கைள� ெச�� வ�தா�க�.

ம�ன� �ரதாப��ம ராஜா�� அேத ேபால பல த�ம�கைள� ெச�� வ�தா�. தளப�யாக ப�யா���

ெகா����த ைசய���� இெத�லா� ���க��ைல. இவ� ேகா��� ப�யா��ய ேமாகனா

எ��ற ேதவதா�ைய� த� மா�ைக�� ெகா�� ேபா� ைவ��� ெகா�டா�. ம�ெறா� தா�ைய�

ெக��� ��டா�. இ�ப� இவ� பல தகாத கா�ய�கைள�� தவ�கைள�� ெச�� வ�த ேபா��

�ரதாப��ம ராஜா இவ�ட� �த�� க�ைமயாக நட�� ெகா�ள��ைல. நாேமா ��தாக ராஜாவாக

வ�����ேறா�; இவேனா பல ராஜா�க�ட� ேவைல ெச�����றா�, இவ�ட� இ�ேபா� ஒ���

தகறா� ேவ�டா� எ�� அைம� கா�தா� �ரதாப��ம�.

இ�த ைசய� ��மா �ட�த ஒ� ைபயைன ராஜா எ�� ெசா�� ��மாசன��� உ�கார ைவ�த�

அைனவ���ேம ேகாப�. கா�� ராஜா எ�� ெபய� ேவ�. இ�த ைசய��� ஒ����லாதவைன

ராஜாவாக ஆ��ய�� நாேன, இ�ேபா� அவைன �ர����� �� உ�ைம இ�லாத �ரதாப��மைன

ராஜாவாக ஆ��ய�� நாேன எ�ற இ�மா�� அ�கமாக இ��த�. கா�� ராஜா ம�னனாக இ��த

ேபா� தன�� ேவ�டாத �லைர பாவாசாேஹ��� ெந��கமாக இ��தவ�கைள ���ரவைத

ெச�ேதா�. இ�ன�� நா� �ைன�தைத ெய�லா� ெச�ய ����, யாரா� த��க ���� எ��

அக�ைத ெகா�டா� ைசய�. தா�� எ�தைன நா�க�தா� தளப�யாக இ��� ெகா����க ����

எ�� ��ட� ��� எ�ன ெச�யலா� எ�� ஆேலா��தா�. ���� ஆ�கா�� நவா� வ�ச���

வ��, ��ன� த�ைச ேகா�ைடைய ���ைக இ�� ஓ��ேபான ச�தா சாேஹ���� த� மகைள�

��மண� ெச�� ெகா��தா�. ��ன� ெம�வாக ச�தா சாேஹைப த�சா�� ராஜாவாக� �ரகடன�

ப��� �டலா� எ�� எ��னா�.

தா� ��ட��ட ����ைய �ைறேவ��ட தன�� உத��� ஆ�க� ேவ��ேம எ�ன ெச�வ�.

அர�மைன�� ேவைல பா��� வ�த தன� ெசா�த த��யான கா�� எ�பவைன� ���� ேச����

ெகா�ள எ��னா�. இ�த கா�� �க�� ேயா��யமானவ�. ராஜ ��வாச� உ�ளவ�. உ�ட

����� இர�டக� ெச�யாதவ�. �ேராக ��தைன இ�லாதவ�. அவ���� த��ைடய

அ�ண�� ச�கார எ�ண� ���� ���க��ைல. ஆகேவ அவ� �ரதாப��ம ராஜா��

பா�கா��� ப��� இ��த காரண�தா� தன� அ�ண�� �ேராக எ�ண�ைத ராஜா��
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கா�க�� ேபா�� ைவ�தா�.

கா�� ெசா�ன �ஷய�கைள� ேக�ட �ரதாப��ம ராஜா ெபா�ைமயாக ேயா��� கா��ட� “�

ெசா�வ� உ�ைமயா?” எ�றா�. அத�� அவ�, “மகாராஜா, நா� ெசா�ன� உ�ைமயா, ெபா�யா

எ�பைத இ�ன� ��� நா�க�� தா�கேள உண��� ெகா���க�” எ�றா�.

“Saiyeed, the Killedar of the Tanjore Fort and the most powerful Captain,

conscious of the army whichbacked him, interfered successfully in the

internal matters of the Tanjore Rulers.” “He seems to have entertained the

idea of usurping the throne for his daughter.”

ைச�� த� ��ட�ைத �ைறேவ�ற ேவ��ய ஆய�த�கைள� ெச�யலானா�. ராஜா�ட� ேபா� த�

ெப�ைண ஆ�கா� நவா� ச�தா சாேஹ���� க�யாண� ெச�ய இ��பதாக��, அ� த�ைச

ரா�ய��� ந�ைம�காக�தா� எ��� ெபா�ைய அ���� ��டா�. அத�� �ரதாப��ம ராஜா

ெசா�னா�, “ந�ல�, உ� ெப�ைண ந� ராஜா�க ந�ைம�காக ‘நவாய�’ இன �������

ெகா��பத�� ச�ேதாஷ�. (“Navayats a tribe, which appears to have originally

settled at Bhatkal in North Canara and is known on the West coast as

“Bhatkali”. It takes a high place among Mussalmans and does not inter marry

with other tribes.”)

இ�த� க�யாண� ெசலைவ நா� ெகா���ேறா�, ஆனா� க�யாண�ைத த�சா�� ேகா�ைட��

ைவ��� ெகா�ள ேவ�டா�. ம��யா���ன� (���ைடம���) ஊ�� ைவ��� ெகா� எ��

ந�ல�தமாக� ெசா�னா�.

ைசய��� ���த ச�ேதாஷ�. ராஜா ெசா�னப��� ���ைடம������ ேபா�, ெவ�
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ஆட�பரமா� க�யாண�� ப�� ம�ப��� த�சா�� ேகா�ைட��� ���� வ�தா�.
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ப�� ஏ�

ைச�� தன� மக���� ச�தா சாேஹ���� க�யாண� ெச���த� ���� ம���� ேபானா�. த�

ம�மக� த�சா�� ராஜாவாக ஆக� ேபா�� நா��காக ஏ��னா�. ��மண� ���� த�சா��

ேகா�ைட��� ����ய ைச�� ச�தா சாேஹ��� ஒ� க�த� எ�� ஒ� ந���ைகயான �த�

�லமாக ெகா��த���னா�.

அ�� ��க� ���ைடம������� இரேவ �ள�� உ�க� ேசைனேயா� �ற�ப�� ��ய�காைல

த�சா�� ேகா�ைட�� வ�� ேசர ேவ���. வழ�க�ப� ேகா�ைட வாச� �ற�க�ப�� ேபா� ��க�

உ�க� ேசைனேயா� ேகா�ைட��� வ�� அர�மைன��� �ைழ�� ராஜாைவ� �ைற�ப���

ஆ��ைய� ����� ெகா���க�. இ���ள ேசனா�ப��� ��ேலதா�� நம� ஆ�க�தா�.

ஆைகயா� அவ�க�ட���� உ�க��� எ�த எ����� ஏ�படா� எ�� அ�த� க�த���

எ�����தா�.

இைவ அ�தைனைய�� �டேவ இ��� பா���� ெகா����த ைசய�� த�� கா�� உடேன ராஜா

�ரதாப��ம�ட� ெச�� அ�தைன �வர�கைள�� ெத���தா�. ராஜ ப��, ேதச ப��, ��ற

உ���� ந�� ��வாச� இைவ அ�தைன�� �ர��ய அ�த ��வாச ஊ�ய� கா�ைம ம�ன�

பாரா��னா�.
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இைவகைள� கா���� அபாரமான கா�ய� ஒ�ைற�� கா�� ெச�தா�. இவைன� ேபா�ற ராஜ

��வா�க� பலைர ஒ�� ேச��� ைசய� க�த� ெகா��த���ய �தைன வ��� மட��� ����,

அ�த க�தா�ைய�� ����� ெகா�� �தைன�� ���� இ���� ெகா�� வ�� மகாராஜா�ட�

ஒ�பைட�தா�.

இ�வைர நைடெப�ற �ஷய�கைள �க�� ரக�யமாக ைவ����தன� ச�ப�த�ப�ட அைனவ��.

ம�ன� �ரதாப��ம ராஜா உடேன தன� ெந���ய சகா�களான அவ�ைடய ைம��ன� ம�லா��

காேடரா�, அ�ன�பா ேச��ேக, தளப� மாேனா� ரா� ஜ�தா� ஆ�ேயாைர அைழ�� ரக�ய

ஆேலாசைன ெச�தா�. ைசய� ெச��� ����க��காக அவைன� ெகா����வ�தா� ச� எ��

��� ெச�தன�. அத� �� ைசயைத எ�ப� வர� ெச�வ�, அவைன எ�ப� ெகாைல ெச�வ�

எ�பைத�� அவ�க� ��� ெச������ கைல�� ெச�றன�.

�ரதாப��ம ராஜா��� �க�� ேவ�ட�ப�டவ�க� எ�ேலா�� ஆ�தபா�களாக அர�மைன

ம�டபெமா��� மைற�� ெகா�டா�க�. அ�த ம�டப��� ந��� ஒேர ஒ� ஆசன� ம���

ேபாட�ப�� அ�� ராஜா அம��� ெகா�டா�. ஒ� �தைன அ��� ைசய�ட� ெசா��, �ல

அரசா�க �ஷய�க� ப�� ேபச ேவ��� வர� ெசா� எ�� ெசா�� அ���ன�. ைசய� தன�

��ட� எ�ப��� �ைறேவ����, த� ம�மக� த�சா�� ராஜாவாக ஆ���வா� எ�ற ஆணவ

�த��� இ��தா�. ஆைகயா� ராஜா ஐ�தா� �ைற ����ட���ய �ற� ெம�வாக

அர�மைன��� ெச�� ராஜாைவ� காண வ�தா�. அவ� ராஜா அம�����த ம�டப����

�ைழ�த�ட� ராஜா அவ�ட� ச�� இ�ேகேய இ� இேதா வ����ேட� எ�� அவசரமாக எ���

உ�ேள ேபா���டா�. 35



அ�த� ெப�ய ம�டப��� த�ேய �ட�ப�ட ைசய� ஏ� எ�ன எ�ப� ��யாம� �����

ெகா����த ேபா� ��ெர�� �ல �ர�க� அவ� �� பா��� தா��ன�. அவைன� ����

ைககா�கைள� க��ன�. ��ன� அவைன அ�ேகேய வாளா� ெவ��� சா��தன�. ெப�ய ெப�ய

கன�கேளா� அ�� வ�த ைசய� ம�டப��� �ணமானா�.

“Prathab when he became King was not prepared to tolerate the usurped

authority of the Killedhar and therefore at an opportune moment he removed

this enemy in his pathu of advancement by executing him.”

“Sayeed was murdered and buried on the northern bank of Vadavar where a

large Mantapam still marks the spot of his internment and is called Syed

Ghori.” (the same can be seen between North Gate and Vadavar river)

ைசயைத� ெகா�ற �ற� அவ� ���� ேம�� �ர�க� ����, த�� ஓ�யவ�க� ேபாக

�த��ளவ�கைள� ���� ஒ�வ� பா����லாம� ெகா�� ேபா�டா�க�.

இத��� �ற� அ�ன�பாைவ ச���லாக��, ேசனா�ப�யாக��, ம�லா�� காேடராைவ

��ேலதாராக��, ட�� நாேரா ப��த��� ����� (ெசயலாள� பத�) ெகா��� �க அ��தமாக

ரா�ய ப�பாலன� ெச�� வ�தா� �ரதாப ��ம ராஜா. மரா��ய ம�ன�க�ேலேய அ�கமாக ேபா��

ஈ�ப�டவ��, த��ப�ட �ர� �ைற�தவ��, �ேவக��ளவராக�� �ள��யவ� இ�த

�ரதாப��ம ராஜா.

இத� ��ன� ராஜா �ரதாப ��ம� ராேம�வர� யா��ைர ெச�� அ�� �ரா�னா�. ராமநாத �வா�

த�சன� ெச�தா�. அ�� பல ���த�க��� �ரா� பல தான த�ம�கைள� ெச�தா�. அ�ப� ��த
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யா��ைர ெச����� ராேம�வர������ த�ைச��� ����� ெகா����தா�. அ�ேபா�

ராமநாத�ர� ராஜாவாக இ��தவ� த�ைச ராஜா�� தயவா� த�க� மறவ� ரா�ய�

�ைல����பத�� ந��� கடனாக ம�யாைத ���த� �ரதாப��மைர எ��ெகா�� வ�� ம�யாைத

ெச�தா�. �ரதாப ��ம� த�க� அர�மைன�� வ�� ஒ� நா� த��� ெச�ல ேவ��ெம���

ேவ��னா�. மகாராஜா �ரதாப ��ம�� ராமநாத�ர� ராஜா�� அைழ�ைப ஏ��� ெகா�ள

�ைன�தா�. அவ� உ�ேள �ைழ�த��, அவ� ��னா� வ�� ெகா����த அவ�ைடய

ப�வார�கைள உ�ேள �ைழய �டாம� �ல� த��� ��டன�. இதைன அ��த �ரதாப��ம� தா��

ெவ�ேய வ�� ராமநாத�ர��� த�காம� பயண�ைத� ெதாட��தன�.

இதைன அ��த ராமநாத�ர� ராஜா, நட�த தவ��காக வ���, ராஜா�� ப�ல�ைக� �����

ெகா�� இர�� காத �ர� நட�ேத வ�தா�. இ�ப� அவ� மன� வ��� த� ப�ல�ைக� �����

ெகா�� வ�வைத� க�� �ரதாப��ம� மன� இர�� ���ப�� ராமநாத�ர� ெச�� அவ�ட�

த�� அவ�ைடய உபசார�கைள ஏ��� ெகா�� த�சா�� ����னா�.

இ�த �க������ �ற� த�சா�� ரா�ய��, ராமநாத�ர� ரா�ய�� ஒ��ைமயாக அ�ச��� நட��

ெகா�டன�.

Prathap Sing Maharaja
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ப�� எ��

�ரதாப��ம ராஜா ராேம�வர� ேபா����, இராமநாத�ர� ராஜா�� அைழ���ேப�� அவ�

அர�மைன�� ����னராக இ��� த�ைச�� வ�� ரா�ய ��வாக�கைள� கவ����

ெகா����த ேவைள�� அவ��� ஒ� ேசாதைன ஏ�ப�ட�.

த�ைச�� ��ேலதாராக இ��த ைசய��� மகைள� ��மண� ெச�� ெகா��, த�ைச�

ேகா�ைடைய ���ைக��� ���க ��யாம�, பாவா சாேஹ� ராஜா�ட� ெவ�ம�கைள வா���

ெகா�� ����னா�ப���� ஓ�ய ச�தா சாேஹ� ம�ப� ெதா�ைல ெகா��க� ெதாட��னா�.

�த�� அவ� ����னா�ப���� ஆ�� ���� ெகா����த �னா�� ரா���� ெதா�ைல

ெகா��க� ெதாட��னா�. தன� ஆ�கா��� பைட�ட��, �ெர���கார�க�� �ைண�ட��

����னா�ப���� வ�� ரா� �ணா���ட� ச�ைட ெச�� �ழ�ப�கைள �ைள��� நா�ைட�

����� ெகா�டா�. ரா� த�ெகாைல ெச�� ெகா�� இற�� ேபானா�.

இ�ப� அவன� �ய��க� ெவ�� ெப�வைத� க�� அவனா� ��மா இ��க ��ய��ைல.

த�ைச�� �� ���� அவ��� ஒ� க�. த� ஆ�கா��� பைடேயா� ���� பைடகைள��

ேச���� ெகா�� த�ைச�� �� பைடெய��� வ�தா�. த�ைச நகர��� இ��த ேகா�ைடைய

���ைக இ�டா�. ேகா�ைட��� �ரதாப��ம ராஜா ேகா�ைட� பா�கா�ைப அ�க�ப���, அவ�
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ஊ���� �ைழ�� �டாதப� க�ைமயாக� காவ� ���தா�.

ேகா�ைட��� இ��தப� �ரதாப��ம� ���ைகைய ��க இர�� மாத கால� ேபாரா�� பா��தா�.

ெவ�� இ� ப�க����� �ைட�காம� இ��� வ�த�. இ��� எ�தைன கால�தா� ேகா�ைட��

���ைகைய ���ப� எ�� ச�தா சாேஹ�, �ரதாப��ம� ேகா�ைட��� ஆ�� ����

ெகா�ள�ட�, நா�ைட நா� எ���� ெகா�ேவா� எ�� ஆ�கா�ேக ெகா�ைள அ��தா�.

ச�தா சாேஹ�ட� ஆ�கா������ ச�த� அ� எ�ற தளப��� வ����தா�. அவைன அைழ��

ப���ேகா�ைட த�ர ம�ற ப��க� ��வைத�� ஜ�� ெச�� ந� ெபா���� � ஆ��ைய

கவ���� ெகா���, �ரதாப��ம� ேகா�ைட���ேளேய இ��� ெகா�ள���, என��

����னா�ப���� ேவைல இ���ற� எ�� ச�தா சாேஹ� ேபா� ��டா�.

த�சா�� ேகா�ைட��� இ��� ெகா�� ராஜா �ரதாப��ம�, ெவ� உலக ெதாட�� இ�லாம��,

ேகா�ைட��� இ���� ம�க��� உண�� ெபா��க� ெவ������ ெகா�� வர ��யாத

���ைல���, �க�� �ரம� ப�டா�. தன� ேசைன �ர�க��� ஊ�ய� ெகா��க� �ட ��யாம�

த���� ேபானா�. ச�பள� �ைட�காத வ��த��� �ர�க�� ச�ைட ேபா�� ஊ�கேமா,

ைத�யேமா இ�லாம� இ��தா�க�.

ெச�வத�யாம� அ�ேபா� சதாரா�� இ��த சாஹு ராஜா��� ஒ� க�த� �த� �ல�

அ���னா�. �த�ட���� ெச��ைய அ��� ெகா�ட சதாரா ராஜா சாஹு மகரா� உடேன ரேகா�

பா��ேல எ�பவைர��, ப�ேத�� எ�ற தளப�ைய�� அ�பதா�ர� ��ைர� பைட�ட�

�ரதாப��ம��� உத� ெச�வத�காக� த�சா���� அ��� ைவ�தா�.
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மரா��ய� ��ைர� பைட �க �ைரவாக� பயண� ெச�� வ�� ேச��தா�க�. மரா��ய

�ரேதச������ ஒ� ெப�� ��ைர� பைட த�ைச ம�ன��� உத�வத�காக வ��

ெகா�����ற� எ�ற ெச��ைய� ேக�ட மா��ர��� ச�தா சாேஹ�� ைகயா� ச�த� அ�கா�

எ�லாவ�ைற�� ேபா�ட� ேபா�டப� ������ ����னா�ப���� ஓ���டா�.

மரா��ய� ��ைர� பைட த�சா���� வ�த ேபா� எ��க� ஓ���டைத அ���, அவ�கைள�

�ர��� ெகா�� ேபா� ����னா�ப���� அவ�கேளா� ��த� ெச�தன�. அ�ேபா�

ம�ைர����� ச�தா சாேஹ�� த���� வ�� ேபா�� கல�� ெகா�டா�. அ�� நட�த

க�ைமயான ��த��� மரா��ய� பைடக� ெவ�� ெப�றன. ச�தா சாேஹ�, அவ� த��, ச�த�

அ�கா� ஆ�ேயாைர� த�ைச பைடக� ைக� ெச�� ����ைய� ைக�ப��� ெகா�டா�க�.

“The Marattas surprised Chanda Saheb in his Fort at Trichinopoly to surrender

it. Leaving the Fort in the hands of Murari Rao Ghorpade, they retraced their

steps homeward with Chanda Saheb as their prisoner.”

த�ைச�� �ரதாப��ம ராஜா த� அைம�ச� அ�ண�பா ேச�ேகைய ����னா�ப����

அ���னா�. அவ� ேபா� அ�� ேச��த�� ����ைய அவ� ெபா���� எ���� ெகா���ப�

மரா��ய பைட� தைலவ�க� ெசா�னா�க�. மகாராஜா�� உ�தர� இ�லாம� தா� அ�ப�� ெச�ய

இயலா� எ�� ெசா�ன ம��� அ�ண�பா ேச�ேக பா�ரா� ேகா�பேட எ�பவ�� மக� �ரா��

ேகா�பேட எ�பவ�� ெபா���� ����ைய ஒ�பைட�தா�.

ேபா�� ைக� ெச�ய�ப�ட ச�தா சாேஹைப மரா��ய �ர�க� சதாரா�� ம�ன� சாஹு

மகாராஜா�ட� ைக�யாக அைழ��� ெச�றன�. சதாரா�� சாஹு மகாராஜா�ட� ச�தா சேஹ� �ைற�
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ைக�யாக இ��� வ�தா�.

இ�ப� இ��ைக�� த�சா��� �ரதாப��ம�� ம���யாக இ��த அ�ண�பா ேச��ேக தன�

ரா�ய ப�பாலன ப�கைள ஓரள��� ந�றாக� ெச�� வ�தா��, மன�� �ல ����கைள�� ெச��

ெகா����தா�. அதாவ� ராஜா���� ெசா�தமான �ல உைடைமகைள ம�ன���� ெத�யாம�

எ���� ெகா�� ேபா� தன���, த� மைன���� ெசா�தமாக ைவ��� ெகா�டா�. ம�ன� உ�ைம

மைன���� �ற�காதவ� எ�ற ஏளன எ�ண��� அ�வ�ேபா� அவ�டேம ம�யாைத��லாம�

ேபச� ெதாட��னா�. இைதெய�லா� கவ��த மகாராஜா �ரதாப��ம� சமய� பா���

அ�ண�பாைவ ச���� எ��ற பத������ ��� ����� அ��� ��டா�.

அ�ேபா� �ரதாப��ம ராஜா�ட� தளப�யாக இ��தவ� மாேனா� ரா�. இவ� �க�� அ�பவ�

வா��தவ�. மகா �ர�. அவ�ட� ேசநா�ப� பத�ேயா� ச���� பத�ைய�� ெகா��� ��வ��க�

ெசா�னா�. அ�ண�பாைவ� அவ�ைடய ���ேலேய ைக�யாக இ����ப� உ�தர��டா�.

இ�த ஏ�பா� அ�ண�பா��� ���த வ��த�ைத� ெகா��த�. தா� ெவ� நா�க� ேசைன�

தைலவனாக��, ச���லாக�� இ��த காரண�தா� பைட �ர�க� எ�ேலா�� த� ப�க� இ��பா�க�

எ�� த��� கண��� ேபா�டா�. த� சேகாதரைன�� �ைண�� அைழ��� ெகா�� �ைல உய��த

ப�டாைடகைள அ��� ெகா�� ���� �ைற����� ெவ�ேய வ�தா�. ேநேர அர�மைன���

ேபா� ம�ன� பா��க ேவ��ெம�� எ��� அம��� ெகா�டா�. அ�ேபாேத அவ� த�னா

ெச�����றா�. இ�ப� வ�� உ�கா��தவ�க� ைக�� ஆ�த�கைள�� ஏ�� வ����ததா�

ம�ன��� இவ�க� ஏேதா ��ட���� �ழ�ப� �ைள��க வ�����றா�க� எ�� ச�ேதக�

வ�த�.

இவ�க� இ�ப� ஆ�தபா�களாக வ�� உ�கா�����பத� ேநா�க� எ�ன? எ�ன ெச�ய

�����றா�க� எ�� ேக�� வ��ப� ஆைள அ���னா� ம�ன�. இைத� ேக�� ஆ��ரமைட�த

அ�ண�பா தன�� பைட �ர�க� ஆதர� �ைட��� எ��ற �ப�த எ�ண��� வாைள

உ���ெகா�� ம�னைர எ���க� ெதாட��னா�. அ�ேபா� நட�த �� ேபா�� �ல�

காயமைட�தன�.

இவ�ைடய ேபா�ைக� கவ��த ம�ன�, ச� இவ� ஏேதா ��ட��ட�தா� வ�����றா�. ேல��

அட�க மா�டா� எ�� எ��ய ம�ன�, த� பைட �ர�கைள அைழ�� அ�ண�பாைவ� �����
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ைக� ெச�� ெகா��வ��ப� ப��தா�. அ�ண�பா���� �ல� ஆதரவாக இ��ததா�, அரசா�க�

பைட��� அ�ண�பா பைட��� அ�ேக ஒ� ��த� நட�த�.

ச�ைட�� ராஜா�� ப�க� அ�க� ேப� இ��ததா��, அவ�க� �க� �ற�த �ர�க� எ�பதா��

ேபா�� அ�ண�பா உ�பட, அவ� த�� ம��� ஏெழ�� ேப� உ�� ��தா�க�. அ�ண�பா

ெவ��� ப�� இற�� �ட�தைத� பா��த �ரதாப ��ம��� அவ� �� ப�தாப� உ�டா���.

பாவ�! இவ� எ�தைன உ�ைமயாக ��வாச�ேதா� ஊ�ய� ெச�����றா�. இவ��� ஏ�

இ�ப�ெயா� �ப�த ��� ஏ�ப�ட� எ�� �க�� வ���னா�.
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ப�� ஒ�ப�

ஒ� வ�யாக �ரதாப ��ம ராஜா��� ச���லாக இ��த அ�ண�பா �தலாேனா�ட���� வ�த

ெதா�ைலக� ����� வர, ��ய �ர��ைனக� �ைள�தன. ��� ����னா�ப�� ேகா�ைடைய

ச�தா சாேஹ�ட���� ���� �ரா�� ேகா�பேட எ�பவ�ட� ஒ�பைட����� மரா��ய �ர�க�

சதாரா���� ேபானா�கள�லவா, அ�த �ரா�� ெதா�ைல ெகா��க� ெதாட��னா�.

�ரா���ட� ����ைய ஒ�பைட�� ���� ேபான ��� ராஜாவாக இ��பத� �க� அவ����

����� ேபா���ட�. ���� ம��ெம�ன, த�சா�ைர�� ����� ெகா�டா� எ�ன? த�சா��

ந�ல வள� ���த நா�. ந�ல வ�மான� �ைட���. இ�ப��ப�ட ரா�ய�ைத நா� ைக�ப���

ெகா�டா� எ�ன எ�ப� அவன� எ�ண�. இ� ���� தன� அ�தர�க ஆேலாசகனான இ���

கா�ட� கல�� ஆேலா��தா�. இைத�தா� “�நாச காேல �ப�த ���:” எ�� ெசா��வா�க�.

�ரா���� இ��� கா�� �வா��தன�. த�சா�� ராஜா நம�ெக�லா� எஜமான�, அ�ம��ம�ல

அவ� இ�ேபா� த�ைன வ�வாக ஆ��� ெகா�����றா�. அவ�ட� இ���� மாேனா� ரா�

�க� �ற�த ேபா��தளப�. ஆைகயா� ேநர�யாக� ேபா� அவேனா� ச�ைட ேபா�� ெஜ��க 43



��யா�. எனேவ த�ைச ரா�ய��� ஒ� �� ப�� �ைட�தா��ட ேபா�ேம. ெகா� எ�� ேக�டா�

தரமா�டா�. ஆகேவ ச�ைட��� ஒ� �� ப��ைய ம��� ����� ெகா�� �டலா�. ெப�ய

��த� ெதாட��வத�� ��பாக ���த ம��� ேபா�ெம�� ஓ�வ���டலா� எ��

��ட��டா�க�.

இர�டா�ர� ��ைர �ர�கைள� தாயா� ெச�� ெகா�டா� �ரா�� ேகா�பேட. இ�த� பைட

ரக�யமாக� த�சா�� ரா�ய��� ���� ெகா�ைளய������ �ைட�தைத� ����� ெகா��

ஓ���வ� எ�� ெதாட��னா�க�. த�ைச பைடக� இ��தா� ஓ���வ�, இ�லாத இட�க��

�ைட�தைத எ���� ெகா�� ஓ�வ� இ�ேபா�ற ேகாைழ�தனமான கா�ய�க�� ஈ�ப�டா�

�ரா�� ேகா�பேட.

இ�ப� இவ� ���ஷம� ெச�� வ�வைத� க�� �ரதாப��ம� தன� பைட� தளப� மாேனா�

ரா� தைலைம�� ஒ� �� பைடைய அ��� இ�த� ெபா�ய���� ச�யான பாட� க�������

வ�மா� ப��தா�.

மாேனா� ரா� ��த��� ��. பல ேபா��கள�கைள� க�ட அ�பவ�த�. அவ��� இவ� எ�ன

��ைட�கா�. மாேனா� ரா�� பைடக� இ���காைன� ேத� பல இட�க�� அைல�தன.

அவ�கைள ஒ� ஆ�ற�கைர�� க�டா� மாேனா� ரா�. அ�� அவ�க� �� பா��� தா�� இ���

ேப��� ேம� ெகா�����, ஐ�� அ��� ��ைரகைள��, �ர�கைள�� �ைற ����� ெகா��

த�ைச வ�� ேச��தா�.

இ���கா� ேபா�� மா�� ேபானா�. அவ� ெதா�ைல அேதா� ஒ��த�. த�ைச ����

அைம���� ����ய�.
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இ� இ�ப����க, ����னா�ப������� ேபா��ைக�யா�� ச�தா சாேஹைப சதாரா���

அைழ��� ெச�ற ப�ேத�� ெரேகா� பா��ேல எ�பவ�சதாரா���� ெகா�� ேபா� �ைற��

அைட�� ைவ�தா�. ச�தா சாேஹ�� ந�ப� ஒ�வ� மகம� அர� எ�பவ�, ஆ�ர�கண�கான

��ைரக�, ஐ�� யாைனக�, ெகா�ச� ��பா�� ஏ��ய ேபா� �ர�க� ஆ�ேயா�ட� ���ேச���

வ�� அ�� இ��த �ெர��� கார�க�ட� உத� ேக�டா� ச�தா சாேஹ��காக. �ெர��� கார�க��

அவ���� ேதைவயான உத�கைள� ெச�தா�க�. ச�தா சாேஹ� சதாரா�� �ைற�� இ��ப�

ப���� அத��� காரணமானவ� த�சா�� ராஜா �ரதாப��ம� எ��� ெசா�� இவ�க���

எ�ராக� ேபா�ட�ேபாவதாக� ெசா�� �ற�ப�� வ�தா� அ�த மகம� அர�.

இவ� அ����� ேநராக உைடயா�பாைளய� கா��� ப���� வ�தா�. அ�த கா�க�� ஒ���

���� இர� ேநர�க�� �����ற ப��க�� ெகா�ைள�� ஈ�ப�� வ�தா�. இ�ப� அ��க�

����, த�சா�� ப��க�� நைடெப�� ெகா�ைள ச�பவ�க� ��ைய ஏ�ப���ன.

இ�ப�� �கா�க� த�ைச ம�ன� �ரதாப��ம��� வ�� ேச��தன. அவ� தளப� ம�லா��

காேடரா�, மாேனா� ரா� ஆ�ேயா�ட� ஒ� �� பைடைய அ��� ெகா�ைள�கார�கைள� ����

வ�மா� க�டைள��டா�. இ�த த�சா�� பைட �மா� ஒ� மாதகால� ���� ���� கைட���

���கா���ப�� ேகா�ைட�� அ��� மகம� அரைப மட��� ���தா�க�. அவ����

ெசா�தமாக இ��த யாைனக�, ��ைரக�, ���க� அைன�ைத�� ����� ெகா�� மகம�

அர�ைப�� அவன� ேசைன �ர�கைள�� ெகா�� ேபா�டா�க�.

ெவ�� �ர�களாக ஏராளமான ��ைரக�, யாைனக� இவ�ேறா� த�ைச��� ����ய இ���

�ர�கைள�� மகாராஜா த�க ம�யாைதக�ட� வரேவ�றா�. அ�த இ� தளப�க�ைடய �ர�ைத�
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பாரா�� அ���வ���� மகாராஜா அவ�க� ���� ெகா�� வ�த ���க� அ�வளைவ��

அவ�க��ேக ெசா�தமாக� ெகா��� ��டா�.
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ப�� ப��

ெகா��ட� ஆ� கட�� கல��� இட��� அைம���ள� ேத�ேகா�ைட. இ�த ேகா�ைட ஒ� ைம�

��றள� உ�ள�. இத� ம���வ� ப�ென�ட� உயர��ள�. ம���வ�� ஆ�கா�ேக ச�ரமாக��,

வ�டமாக�� ேகா�ர�க� அைம������. கடேலார��ள இ�த� ேகா�ைட� த�க����

பய�ப�� எ�� ஆ��ேலய�க� அதைன வா��� ெகா�டா�க�. அ�த� ��ன��� ஒ�

ஆ��ேலய�க�ைடய க�ப� ���யதாக��, அ�ேபா� அ�த க�ப���� இ��த� ெபா��கைள

த�சா�� ராஜா�� ஆ�க� எ���� ெகா�டதாக��, அத�� ஈடாக அ�த ேத�ேகா�ைட�

த�க����தா� ெசா�த� எ�� ஆ��ேலய �யாபா�க� அ�� த����டன�.

இ�த ேத�ேகா�ைட த�ைச ம�ன�� ஆ�ைக�� உ�ப�ட ப�� எ�பதா�, இ�� அ��ய�க�

வ�� த�க� அ�ம� இ�லாம� ஆ��ர���� ெகா�டதனா� ேகாபமைட�த �ரதாப��ம ராஜா

தன� பைட�தைலவ� மாேனா� ரா�ட� ஒ� பைடைய அ��� ேத�ேகா�ைட�� த�����த

ஆ��ல �யாபா�கைள� �ர����� அதைன ைகயக� ப����ெகா��, அ�த� ேகா�ைட���

காவலாக ஜாப� சாேஹ� எ�பவைன �ய������ வர� ெசா�னா�. மாேனா� ரா�� அ�ப�ேய
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ெச�தா�.

�லகால� க��� ேத�ேகா�ைட����� �ர�ட�ப�ட ஆ��ேலய �யாபா�க� த�க� பைட

பல�ைத அ�க���� ெகா�� ���� ேத�ேகா�ைடைய� ���பத�காக வ�தன�. இ�த ெச��

அ��த ம�ன� �ரதாப��ம� தன� பைடகைள அ���னா�. அ�ப� அ��ப�ப�ட ராஜா��

பைடக� ெகா��ட� ெவ�ள��� ����ெகா�� த��தன�. பல ��ைரக� ஆ�� மண��

�ைத��டன. பைட �ர�க� �ல�� �ர�பா எ��ற ஒ� தளப��� இற�� ேபா�ன�.

இ�த எ��பாராத �க����னா� ேசா��� ேபான ம�ன� �ரதாப��ம� ஆ��ேலய �யாபார

க�ெப�யா�ட� ேப��வா��ைத நட��னா�. அவ�கேளா� ஒ� உட�ப��ைக ெச�� ெகா�டா�.

��த ெசல��காக ஆ��ேலய�க� த�சா�� ராஜா�ட� பண� ேக�டன�. அ�த உட�ப��ைக��ப�

��த ெசல��காக பண��, ����� மக� கா��ராஜா இ��தான�லவா, அவைன �ர����ட

�ற� ஆ��ேலய�க�ட� �கலட����தா�, அவ� ெசல��காக 40000 பண�� ராஜா ெகா��தா�.

ேத�ேகா�ைடைய ஆ��ர��� ைவ����பத�காக ஆ��ேலய �யாபா�க� ராஜா���

வ�ஷ���� 1100 வராக� வாடைக ெகா��பதாக�� உட�ப�டன�. இ�த �க��� 1749இ�

நைடெப�ற�.

இ�த �க���க� எ�லா� த�சா�� ரா�ய��� நட�� ெகா����த கால��� ஐதராபா� நகர���

இ��த �ஜா� ஷாஜ�கா� எ�பவ�, ெத�ேக நட��� �க���கைளெய�லா� கவ����

ெகா����தா�. ச�தா சாேஹ� சதாரா�� �ைற�� அைடப����ப� ����, தா� இ����ேபா�

இ�ப�ெய�லா� நட�� ��டேத எ�� அவ���� ேகாப� இ��த�. ச�தா சாேஹ��, ேதா��

அ�கா�� மக� ச�த� அ�கா�� �ெர�� பைடக�� ஆதரேவா� ����னா�ப����� ேபா�
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அ�த ரா�ய��� ெப� அர�ைய ������� தா� ����� ெகா�ட��, த�சா�� மரா��ய ராஜா

சதாரா����� மரா��ய� பைடகைள வரவைழ�� அவ�க�ட� த� பைடகைள�� அ���

ேபா�� ெவ�� ச�தா சாேஹைப சதாரா��� �ைற�� அைட�க அ��� ைவ�த ெச��ைய��

�ஜா� ேக��� ப����தா�.

அ�த ேநர��� ������ �ரா� ரா� ேகா�ைடைய கவ��� வ�தா�. அ�த ேநர��� ஐதராபா�

�ஜா� தன� பைடகைள அ��� ����னா�ப��ைய ���ைக இ�டா�. ���� ேகா�ைட �க��

வ�வான�. �மா� ஆ� மாத கால� ேகா�ைடைய ���ைக இ��, ஒ� வ�யாக �ரா� ராைவ

ேகா�ைடைய ��� ெவ�ேய வரவைழ�� �ர����� ேகா�ைடைய அ�வ��� கா� வச�

ெகா��� ��டா� �ஜா�. இ�ேபா� ஆ�கா�ேடா�, ����னா�ப���� அ�வ���கா� வச�

ேபா���.

“The success of Marathas greatly perturbed the aged Nizam and he

personally undertook an expedition to the South in order to settle matters.

When the Nizam arrived with a large army at Arcot in March 1743 all the Chiefs

of the Country promptly submitted to him, while Murari Rao was ordered to

quit Trichinopoly and Anwarddin was made the Nawab of Arcot.”

ஆ�கா�� நவா� அ�வ���கா� �ஜா�ட���� எ�ப� ஆ�கா�ைட��, ����னா�ப��ைய��

ெப�றா� எ�பத� வரலா� இ�.

ஆ�கா� �பா��, ����னா�ப�� �பா�� த� அ�கார����� வ�த ��பா� அ�வ���கா��

தன� மக� மாேபா�காைன த�சா�� ெச�� த�க���� ெச��த ேவ��ய க�ப�ைத ெப��

வ��ப� அ���னா�. ��ெர�� மா���ட ���ைல காரணமாக��, ஏ�கனேவ ஆ��ல
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�யாபா�க���� பண� ெகா��� ெநா���� ேபான �ைல�� இ�ேபா� ஆ�கா�� நவா���

எ�ப� க�ப� க��வ� எ�ற �ர��ைன தைல��ைட�சைல த�த� �ரதாப��ம���. த��ட�

இ�ேபா� பண� இ�ைல, ��� அவகாச� ெகா��தா� க�ப�ைத ஒ��காக� க����வதாக�

ெசா�� அ���னா� ம�ன�.

ஆ�கா� நவா� இ�த சா�ஜா�ைப ஏ��� ெகா�ள��ைல. ெகா��தா� க�ப�, இ�ைலேய� ச�ைட

எ�� த�சா�� �� பைடெய��� வ����டா� ஆ�கா� நவா�. பைடக���� தைலேய��

வ�தவ� மாேபா�கா�. இ�ேபா� �ரதாப��ம��� த�மான� �ர��ைனயாக ஆ���ட�. ேபா�

ெச�� இர��� ஒ�ைற பா�����வ� எ�� ��� ெச��, தன� பைடக�ட� ேகா�ைட��

ெவ�ேய வ�� ஆ�கா�� நவா�� பைடகேளா� ச�ைட ெச�தா�.

த�சா���� வட�ேக இர�� ைம� �ர��� ச�ைட நட�த�. க�ைமயான ச�ைட��� ��

மா��கா� பைட ேதா�� ஓட� ெதாட��ய�. ஓ�யவ�க� ��மா ஓ�வா�களா. ேபா�� வ���

இ��த �ராம�கைளெய�லா� �ைறயா���� ஓ�னா�க�. �ல� ஆ�கா�ேக இ��த �ராம�க��

த�� ��டா�க�. மா��கா� �ைற�ப�டா�. �ைற�ப�ட ஆ�கா� நவா�� ைம�த� மா��காைன

ம�ன� �ரதாப��ம� ம�யாைதேயா� நட�� அவைன��, அவேனா� எ��ய �ர�கைள��

����� ஊ���� ���� அ���னா�. உ�ைம�� இ�த� ேபா�� ��� �ரதாப��ம���

ெவ��ைய��, மா��கா���� ேதா��ைய�� ெகா�����த ேபா��� த�ைச மா�வ� எ�ன

ெசா���ற� ெத��மா?

“In two letters the Nawab speaks in bostful language of victories gained by his

troops over those of the King of Tanjore in two separate battles. In the first of

these conducted by his eldest son Mapuz khan the Tanjorean army consisted

of 5000 horse and 30000 foot composed of natives of Palghat and other

Countries and the loss by Tanjore amounted to 200 men killed and 400

wounded and about forty taken prisoners.”
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இ��� ெச��க�� எ� உ�ைம? ம�யாைத���ய �டவா�� பால���ரம�ய� ேபா�ற

தைல�ற�த ஆரா��யாள�க��, வரலா�� ஆ��ய���தா� ெசா�ல ேவ���.

மா��கா� த�சா��� ேதா�� அைட�த �ஷய�ைத� த� த�ைத அ�வ���கா��� �த� �ல�

ெச�� அ���னா�. த�சா�� ராஜா க�ப� ெச��த� தவைணதாேன ேக�டா�, இவ� அவ�ட�

ச�ைட��� ேபா���டா� எ�� அவ� தவைற ச��க�டேவா எ�னேவா நட�தவ�ைற மா���

ெசா����டா� ஆ�கா�� நவா�.

அ�வ���கா� ஆ�கா��� இ��� ெகா�� எ�ன ெசா�னா�? நம� நவா�� பைட ேதா�பதாவ�.

ெப��த அவமானமா�ேச! எ�� ெகளரவ� பா���, ஒ� ெப�� பைடைய, ��ைர�பைட, காலா�பைட

இவ�கைள� தயா� ெச�� ெகா��, �ர��க�, ��பா��க� ச�த� த�சா�� ரா�ய�ைத ஒ����

க���ட ேவ��� எ�ற ைவரா��ய� ��� �ற�ப�டா�.

வ�� வ��� ேவ�கட��, ேவ�டவல� �தலான பாைளய�கார�கைள�� தன��� �ைணயாக�

ேச���� ெகா�� த�சா���� வ�� ேச��தா�. அ�வ���கா� தைலைம�� வ�த அ�த� ெப��

பைட த�சா���� ஈசா�ய �ைச�� (வட�ழ��) ஆ� ைம� �ர��� ப�ப�ேகா�� எ��ற

�ராம���� அ��� ஒ� ெப�ய ைமதான��� �கா��ட�. �.�.1751இ� நைடெப�ற ெச�� இ�.
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ஆ�கா�� நவா� அ�வ���கா� பைடெய��� வ�� ப�ப�ேகா�� அ��� த������� ெச��

ம�ன� �ரதாப ��ம���� ெசா�ல�ப�ட�. உடேன ராஜா த��ைடய பைட�ர�க� 3000 ேபேரா�

�ர��க� �தலான ஆ�த�கைள� ெகா��� ேகா��தரா� ேச��ேக, மாேனா� ரா� ெஜகதா�

ஆ�ேயா� தைலைம�� ேபா� ெச�ய அ��� ைவ�தா�. இ�த பைடேயா� த�ைச மரா��ய ராஜ

வ�ச�ைத� ேச��த ஏ� �ர�க�� ெச�றன�. நா�� ச�தா�க�� உட� ெச�றன�. ப�ப�ேகா��

ேபா� எ�னவா���?
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ப�� ப�ெனா��

ஆ�கா�� நவா� அ�வ��கா� பைட �ர��� ெகா�� வ�� த�சா�� �� ேபா� ெதா��பத�காக�

ப�ப�ேகா�� �ராம���� அ��� ஒ� �ட�� �கா�����தா� எ�பைத��, அவைன எ�����

ேபா�ட த�ைச ம�ன� �ரதாப��ம ராஜா ஒ� ெப�� பைடைய ேகா��தரா�, மாேனா� ரா�

ஆ�ேயா� தைலைம�� ப�ப�ேகா���� அ���னா� எ�பைத� பா��ேதா� அ�லவா.

இ��ர�� பைடக�� ��ய�காைல ேநர��� எ�� எ�ேர வ�� ேமா�� ெகா�டன. ேபா�

ெதாட��ய�. த�சா�� ேசைன�� மாேனா� ரா� தைலைம ஏ����ப� அ�த பைட �ர�க���

ெத�ைப� ெகா��த�. அவ� ஒ� மாெப�� �ர�, அவ� தைலைம�� ேபா��வ� சாதாரண

�ர���� �ட ெப�ைம தர���ய�. ேபா� உ��ரமாக நட�த�. த�ைச �ர�க� ஆ�ேராஷமாக�

ேபாரா�னா�க�. எ���� வ�சக�, ேதைவ��லாம� த� �� ேபா� ெதா��த� இைவெய�லா�

ேச��� த�ைச பைடைய �க உ��ரமாக� ேபா� ெச�ய� ���ய�.

அ�யாயமாக ந� �� பைடெய��� வ�த அ�வ��கா�� பைட �� த�ைச �ர�க� இ�ேபா�

���� தா��னா�க�. இவ�க� தா��தைல சமா��க ��யாத ஆ�கா�� �ர�க� �ர��கைள��,

��பா��கைள�� ேபா�ட� ேபா�டப� ஓட� ெதாட��னா�க�. த�ைச �ர�க� அவ�க�ைடய

�ர��கைள ப���� ெகா�டா�க�. ஆ�கா�� பைட �ர�கைள� த�� ஓட�டாம� த���

ஏராளமானவ�கைள� ெகா�� ���தா�க� த�ைச �ர�க�. ஆ�கா�� பைட�� வ����த ெப�ய

ெப�ய ச�தா�க� �ட த�ைச தா��தைல� தா�க ��யாம� ஓட� �வ��னா�க�.
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ேபா��கள��� ஓ� அ�சய�. ஆ�கா�டா�� ேபா� யாைன உடெல��� த�ைச �ர�க� எ��த

ஈ��க� ������க அ� அைசயா� ஓ�ட��� ���ெகா�ேட உ�ைர ��ட�. த�ைச �ர�க�

அ�த யாைன�� �� ஏ�, அத� �� க�ட�ப����த அ�பா�ைய அ��� உைட�� �ர ��னா�க�.

இ�த ச�த��� நவா� அ�வ��கா� த�ைச �ர�க�ட� மா��� ெகா�டா�. உடேன மரா��ய

�ர�க� அவைன ெவ�ட வாைள ஓ��� ெகா�� பாய, அவ� பய�� அல�னா�. “�ரதாப��ம

ராஜா �� ஆைண! எ�ைன ஒ��� ெச�யா��க�” எ�� ஓல��டா�. த�கள� ராஜா �� ஆைண

எ�� அவ� க��ன��, மரா��ய �ர�க� தய�� ��றா�க� எ�ன ெச�வ� எ�� ெத�யாம�.

அ�வ��கா� �ரதாப��ம ராஜா�� ெபயரா� உ�� �ைழ�தா�.

உடேன த�சா�� ேகா�ைட�� இ��த �ரதாப��ம ராஜா��� ெச�� அ��ப�ப�ட�. அவ�

அ�வ��கா� நவா�� �ேபதா� ஆனப�யா� அவைன ஒ��� ெச�யா��க�, ������க� எ��

உ�தர��டா�. த�சா�� பைடக� அவைன �ர�� அ������ ெவ�� நைடேபா�� த�சா��

����னா�க�.

தன�� உ�� ��ைச ெகா���, த�ைன வாழைவ�த �ரதாப��ம��� அ�வ��கா� வ��ர�க��

ெகா��த��� அ�ேதா� ஒ� க�த�� அ������தா�. இவ�ைற ராஜா�ட� ேச����க� ெசா��

�ர�க�ட� ெகா��த������ அவ� ஆ�கா� ேபா��ேச��தா�. இ�த ேபா�� ஆ�கா� பைட��

ப�� ெகா�ட ஒ� ெவ�ைள யாைன, உ�ேரா� த�சா�� ேசைன��� �ைட�த�.

இ�த �ைல�� அ�� சதாரா�� �ைற�� �ட�த ச�தா சாேஹ� எ�ன ஆனா� எ�� பா��கலாமா?

அவ� அ�� ��ட கால� �ைற�� இ��தைத� க�� சதாரா ம�ன� ஷாஹு ராஜா, ைக�யான ச�தா

சாேஹ�ட���� ஏ� ல�ச� பண� ெப��� ெகா�� அவைன ��தைல ெச�� ேபாக� ெசா�ல

உ�தர��டா�. அவ� ஊ���� �ற�ப�வத�� ��� அவைன ராஜா எ�ச��� அ���னா�. � எ��

ேபாகேவ��ேமா ேபா, ஆனா� த�சா��� இ��ப� ந�ம ரா�ய�, அ�� ேபா� வாலா��னாேயா,
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உ�ைன ��மா �டமா�ேடா� எ�� எ�ச��� அ���னா� ஷாஜு ராஜா.

��தைலயான ச�தா சாேஹ� சதாரா����� �ற�ப�� வ���ற வ��� அேதா� (இ�ேபா�

ஆ��ர மா�ல��� இ���ற�) ெச�� அ�� ரா�� ெமா��� கா�, �ஜா�� ேபர� �ஸாஃப� ஜ�,

ஆ�ேயாேரா� ேச��� ெகா�� 25000 �ர�க� ெகா�ட ஒ� பைடைய ���னா�. இ�த� பைட���

ேதைவயான �ர��க�, ��பா��க� இவ�ேறா� பைடைய நட��� ெகா�� ெத�� ேநா���

�ற�ப�டா�.

வ��� ���ேச��� இ��த �ெர��� கார�க��� �� அ��� அவ�கேளா� ஒ� உட�ப��ைக

ெச�� ெகா�ள ����வதாக� ெத���தா�. அவ�கைள� க�� ஒ� உட�ப��ைக ெச�� ெகா��,

அத�ப� அவ�க�ைடய உத�கைள�� ெப��� ெகா�� ஆ�கா� வ�தா�. ஆ�கா��� ஆ����

இ��த அ�வ��காைன ேபா��� அைழ�� அவேனா� ேபா��� அவைன� ேதா�க��தா� ச�தா

சாேஹ�. இ�த ச�ைட ஆ��� எ�� இட��� நட�த�. ஆ�கா� ச�தா சாேஹ� வச� ேபா���.

இ�ப� அ�வ��கா���� ச�தா சாேஹ���� ஆ���� ச�ைட நட�� ெகா����த ேபா�

ஆ�கா��� இ��த அ�வ��கா�� மக� �கம� அ� அ����� த�� ஒ�வ�� அ�யாம�

நாக�ப��ன� வ�தைட�தா�. அ�� வ�� ச�தா சாேஹ���� ெத�யாம� த�ைச ம�ன��� ஒ�

��வைன க�த� ெகா��� அ��� ைவ�தா�.

�க�� ம�யாைதயாக��, ம�னைர� �க���� அ�த� க�த��� �கம� அ� எ�����தா�. த�

த�ைத அ�வ��கா��� ச�தா சாேஹ�னா� ஏ�ப�ட க�ைய��, ஆ�கா� அவ� ைக���

ேபா���ட ெச��ைய�� ெசா��, தன�� ம�ன�தா� உத� ெச�ய ேவ��� எ�� ேக����தா�.
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எ�னதா� இவ�ைடய அ�ப� அ�வ��கா� ந�ேமா� ச�ைட ெச�ய பைடேயா� வ�தவ�

ஆ��� ேபா�� ேதா�� உ�����ைச ேக�� ஓ��ேபானா�. அவ�ைடய ��ைளயான இவைன

இ�ேபா� இ���� ���ைல�� நா�தா� கா�பா�ற ேவ��� எ�� ��� ெச�தா� �ரதாப��ம�.

இ�ேபா� �கம� அ��� நா� அைட�கல� ெகா��பதனா� ச�தா சாேஹ�� �ேராத� நம��

ஏ�பட�தா� ெச���. அவ� ஒ��� ேயா��ய� இ�ைல. அ�ப� அவனா� நம�� ஏேத��

ெதா�ைல ஏ�ப�டா� அவைன அ�ேபா� ச�யாக கவ��� �டலா� எ�� எ��, �கம�

அ�ைய� த�சா���� வ�����ப� ெச�� அ���னா�.

த�ைச�� வ�த �கம� அ�ைய ம�யாைத�ட� வரேவ�� மகாராஜா த��ைடய ேதா�ட��ேலேய

அவ���� த�க இட� ெகா��� அவ��� ேவ��ய உபசரைணகைள� ெச�தா�. (அ�த ேதா�ட�

இ�ேபாைதய த�சா�� �ழ ராஜ ���� அர�ன� ஆ��ய� ப��� ப�� இ����ட�).

ஓ�வ�த ஆ�கா�� �க�ம� அ� ��� மாத கால� த�ைச�� ராஜா�� ஆதர�� த��னா�.

இ����தப�ேய �க�ம� அ� �ர�க�ப�டண��� இ��த தளவா� ேதவராஜ����, ெத�ப��

பாைளய�கார�க� அைனவ���� �ஜா� நாச� ஜ� (இவ� ஐதராபா� �ஜா�, �ஜா� உ� ���

எ�பவ�� இர�டாவ� மக�. இவ���� ேபா��யாக �ைள�தவ� தா� �ஜா�� ேபர�. அவ�

தா� ச�தா சாேஹ�ட� ேச��� ெகா�����ற �சாஃப� ஜ�) க�த� எ��னா�. இவ�க� த�ர

காளஹ��, ேவ�கட�� ெபா�மராஜா �தலானவ�க���� க�த� எ��னா�. இ�ப� �ல

ஏ�பா�கைள� ெச�����, �ரதாப��ம ராஜா�ட� ெசா������ ����னா�ப����� ேபா��

ேச��தா�.

�கம� அ� த�ைச�� வ�வத�� �லகால� ���தா� �ரதாப��ம ராஜா த� மக� �ளஜா

ராஜா��� ேமா�ேத�� மகைள �த� க�யாண� ெச�� ைவ�தா�. ேமா�ேத எ�பவ�� மக��

ெபய� ராேஜ�பா� சாேஹ�. அ� ���� �ல நா�க���� �ரதாப��ம�� மைன� அக�யாபா�

காலமானா�. ம�ன�� நா�கா� மைன�யான ய�வ��பா��� இர�� ெப�க�. அ�த�

ெப�கைள மா�� எ�பவ�� ���ப����, ��பாளக� ���ப���� ��மண� ெச�� ெகா���

அ���னா�.

�ரதாப��ம��� ஆைச நாய�க� ஏ� ேப� எ�� ��னேம ெசா������ேறா� அ�லவா?

இவ�க�� அ�ன��ணாபா� எ�� ஒ���. இவ��� ராமசா�, ���ணசா� எ�� இர��
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மக�க�. ஒ� ராஜ ரக�ய�. இ��� ��ைளக�� ராஜா���� �ற�க��ைலயா�. ஏேதா ���

��� நட�����ற� எ�� அர�மைன�� ேப�� அ�ப��� ெகா����த�. இ���வ��

���ணசா� ���ர� இற�� ேபானா�. ராமசா��� ‘அம���’ எ�� ெபய� ெகா��

அைழ�க�ப�டா�. இ�த அம��� 1750ஆ� ஆ��� �ற�தவ�. இைவக� எ�லா� �மா� ஐ�தா�

ஆ��க� இைடெவ��� நைடெப�ற ச�பவ�க�.
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ப�� ப��ர��

Nawab Anwarddin Khan’s death in War

சதாரா �ைற����� ஷாஜு மகாராஜா�னா� ��தைல ெச�ய�ப�ட ச�தா சாேஹ�, அேதா����

ெச�� அ�� �சாஃப� ஜ� ம��� �ல�ட� ேச��� ெகா�� ெப�� பைடைய� �ர��� ெகா��

வ�� ஆ�கா�ைட� ���த��, அ�வ���காைன� ெகா����� அவன� மக� �கம� அ�ைய�

�ர�� ��டா� எ�பைத� பா��ேதாம�லவா.

இ� அவ� ெச�தைவகைள� பா��ேபா�. ச�தா சாேஹ� ���ேச� ெச�� அ��

�ெர���கார�க�ட� ஒ� ஒ�ப�த� ெச�� ெகா�டா�. ஆ�கா������ ஓ��ேபா�

����னா�ப���� ப�������� �கம� அ�ைய� ����� �ர�த ேவ��� அத��

அவ�க�ட� உத� ேக��� ெப��� ெகா�டா�. �ற� அ����� �ற�ப��� ெப�� பைட�ட�

����னா�ப��ைய ேநா�� வ�தா�.

வ�� வ��� த�சா�� ராஜா �ரதாப��ம��� ஒ� �� ��டா�. தா� ஒ� ெப�� பைட�ட�
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������� ேபாவதாக��, தன� பைடக�� வ��ெசல���� க�சமான பண உத� ெச�ய

ேவ��� எ�� ம�ன�ட� ேக�� அ���னா�. ராஜா��� அ����. இ� எ�ன இவ�, ந�ைம

எ����� ேபா��� ��யாம� ஓ��ேபானவ�, ������ மரா�தா பைடகளா� �ைற���க�ப��

சதாரா �ைற�� இ��தவ�, ஷாஜு மகரா� இவைன எ�ச��� அ����� இவ� ந��ட� வ��

வாைல ஆ���றாேன எ�� ேகாப�ப�டா�.

ஆனா�, ச�தா சாேஹ� ெப�� பைட�ட� வ�����றா�; அவ�ைடய �� ����������

�கம� அ�, இ�ேபா� அவ�ட� வ�� எத�� எ�� எ��, அவைன� த��� க���� �தமாக

���� �கம� அ� ந��ைடய உத� நா� வ����பவ�, அவ��� எ��யான உ�க��� உத�வ�

�ைறய�ல எ�� ெசா�� அ���னா�.

இ�த ப�� ச�தா சாேஹ���� ேகாப�ைத உ�� ப��ய�. தன� பைடகைள� �������

ேபாகாம� த�ைச�� ப�க� ����னா�. அவ�� ராச� ேமா�கா�� பைடகைள� ெகா�� வ��

த�சா�� ேகா�ைடைய ���ைக இ�டா�க�.

இ�த �க��� ப��ய வரலா��� ����:– “Duplex (French General at Pondichery)

proposed to Chanda Saheb that he must next attack Trichinopoly wherein

Mohammad Ali had taken refuge and left Pondichery on 28th October 1749

towards Trichinopoly.

On December 13, 1749 the combined forces of Chanda Saheb and Muzaffar

Jung crossed the Coleroon river into the Tanjore Kingdom and in a few days

reached Tanjore which they began to siege.”
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�ரதாப��ம ராஜா தன� பைடகேளா� ேகா�ைட�� ெவ�ேய வ�� ச�தா சாேஹ� பைடக�ட�

இர�� ��� �ைற ச�ைட ெச�தா�. ச�த��ப� �ைட�த ேபாெத�லா� ச�தா சாேஹ�� பைடக�

த�சா�� ேகா�ைட��� ���� ெகா�ைள அ��தா�க�. மகாராஜா �ரதாப��ம�� அ�வ�ேபா�

அவ� ��ட�ைத அ��� �ர����� ேகா�ைடைய �ரைம��, அவ�க� ஊ���� �க��யாதப�

பா�கா���கைள பல�ப���னா�க�. இ�ப� ெவ���� இ�லாம� ேதா���� இ�லாம�

இவ�ட� ேபாராட ேவ�����ப� ���� ம�ன� வ��தமைட�தா�.

இ�ப� இ�த ��த� இர�டைர மாத கால� நைடெப�ற�. இதனா� ேகா�ைட��� இ��த ம�க�

�க�� �ரம���� ஆளா�ன�. அ�த சமய� ஐதராபா������ �ஜா�� இர�டாவ� மகனான நா��

ஜ� ெப�� பைடெயா��ட� ஆ�கா���� வ�தா�. அ�� �ஜா�� பைடகைள எ����� ேபா��ட

ஆ�கா� பைட�� ச�தா� ேசஷராய� எ�பவ� ெகா�ல�ப�டா�. இ�த ெச�� த�ைச�� ���ைக��

ஈ�ப����த ச�தா சாேஹ���� ெத�ய வ�த�. அவ� உடேன த�ைச ���ைகைய ���� ெகா��

�ெர��� கார�க�� பா�கா�ைப� ேத� பா���ேச��� ஓ��ேபானா�.

ஐதராபா������ �ஜா�� மக� நா�� ஜ� பைட�ட� வ������ ெச�� அ���, அவ�க�

த�கைள ���� ஆ�கா�� நவாபாக ஆ��வா�க� என ந�� ������ இ��த �கம� அ�

ஆ�கா����� �ற�ப��� ெச�றா�. ேபா��ேபா� அ�� ச�தா சாேஹ�ட� ேமாத� �க��தா�

பா�கா���காக �கம� அ� �ரதாப��ம ராஜா�ட� பைட உத� ேக�டா�. ம�ன�� அவ���

உத�யாக� த�சா�� பைடகைள அ��� ைவ�தா�. த�ைச� பைட�� மாேனா� ரா� தைலைம

வ���� ெச�றா�. அவ�க� ஆ�கா��� �ல கால� த������ �கம� அ� அ�� ப��ரமாக

ஆ�கா�� நவாபாக பத� ஏ��� ெகா�டா� எ�ற ெச��ைய�� பைடகேளா�� மாேனா� ரா�

த�ைச ����னா�. அ�த இைட�ப�ட கால��� ஐதராபா������ பைடேயா� வ����த நா�� ஜ�

காலமானா� எ�ற ெச���� வ�� ேச��த�.

“At Tanjore their (Chanda Saheb) were not fruitful, the Raja procrastinated.

Suddenly news reached that Nazir Jung was fairly well on his march into

Carnatic with a huge army. With very great difficulty, the French troops,

Muzaafaar Jung and Chanda Saheb retreated to Pondichery.”

நா�� ஜ� இற�த ேபான�டேன ச�தா சாேஹ���� ைத�ய� வ�த�. இ�ேபா� ஐதராபா��� பைட

நா�� ஜ� இ�லாம� ேபா�� இற�கா�. ஆைகயா� நா� ேபா� ����ைய� ����� ெகா�ளலா�
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எ�� ேநா�க��� �ள��� ேபான�. ேபா�� வ��� அவ�க� பைட �ர�க��� �கா��ட�.

அ�ேபா� த�சா��� மரா��ய ராஜா�� பைட�� ஜேமதா� (�ேபதா��� அ��த�) ஆல�கா�

எ�� ப�டா�ய ���� (ஆ�கா�ய ����) 100 ��ைர� பைட��� தைலவனாக இ��தா�.

இவ� ம�ைர����� வ�� இ�� ேவைல��� ேச��தவ�. இவ��� ஏேதா காரணமாக மகாராஜா

�ரதாப��ம�ட� மன�தாப� ஏ�ப�ட�. உடேன அவ� ராஜா�ட� ெச�� தன��� ேசர ேவ��ய

ச�பள பா��ைய வா��� ெகா�� ேவைலைய���� ேபா�ேற� எ�� ெசா�����, ேநேர ேபா�

ச�தா சாேஹ�� பைட�� ேச��� ெகா�டா�.

ஆ�கா����� ேபா���� �கம� அ� ������ வ����தா�. அ�த ேநர��� ச�தா சாேஹ�

���� �� பைடெய���� ெச�� அ��� அவ� த�ைச �ரதாப ��ம�ட� உத� ேக�� ��

அ���னா�. த�ைச ராஜா 15000 �ர�கைள��, 1000 ��ைர �ர�கைள��, ெப�ய �ர��க�,

�ைறய உண�� ெபா��க� அைன�ைத�� மாேனா� ரா� தைலைம�� அ��� ைவ�தா�.

���ேகா�ைட �ஜயர�நாத ெதா�ைடமா�� பைடக�� உண�� ெபா��க�� அ��� ைவ�தா�.

ராமநாத�ர� ேச�ப� ராஜாவான உைடய� ேதவ�� தன� பைடகைள உத��� அ��� ைவ�தா�.

ைம�� �ர�க�ப�டண� தளவா� ந�தரா� எ�� ச�தா�ட� ெப�� பைட உத��� வ�த�.

ஏ�கனேவ ����ைய ஆ�ட �ரா�� ேகா�பேட�� �கம� அ���� �ைணயாக ��றா�. இ�ப�

பல ரா�ய��� பைடகேளா� ச�தா சாேஹைப எ���க �கம� அ� தயாராக ஆனா�.

ஒ� �ற� �கம� அ��� ஆதர�� பைடக�; ம��ற� ச�தா சாேஹ�� அவன� ஆதர���

�ெர��� பைடக�� ேபா��� ஆய�தமாக ��றன. �கம� அ��� ஆதரவாக த�ைச��

மாேனா� ரா� ஒ� �ர� ெச��த ேபாைர� ெச�தா�. �ர��க�� �ழ�க� ெவ� �ர� ேக���
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ெகா����த�. ��த� �க� க�ைமயாக நைடெப�ற�. ஏராளமான யாைனக�, ��ைரக�, �ர�க�

ெச�� ���தன�. ��த கள��� க��க� �ண�கைள� ெகா��� ��றன.

அ�ேபா� ஆ��ல� �ழ����ய� க�ெப�யா�� பைடெயா�� வ�� ேச��த�. அ�த� பைட��

ேமஜ� மாேனா� ரா�ட� ச�ைட�� எ�ன காரண� எ�� ேக�டா�. மாேனா� ரா� நட�த

வரலா�ைற அவ��� எ���� ��னா�. ச�தா சாேஹ� �� ஆ��ரமைட�த அ�த ஆ��ல ேமஜ�

உடேன ஓ��ேபா� ஒ� �ர��ைய இய�� நாைல�� �ைற ச�தா சாேஹ� பைடைய ேநா��� ��டா�.

அ�ேபா� �டாரெமா��� இ��த ச�தா சாேஹ�� பைட�தைலவ� ஆல�கா�� தைல ����றாக

உைட�� ேபா���.

அ�த சமய� பா��� த�ைச மரா��ய பைடக� ஆல�கா�� பைடக�� �� ���� தா��னா�க�.

ஆல�கா� பைட ��னா��னமைட�த�. உ�� இழ�தவ� ேபாக எ�����தவ�க� �ைற

���க�ப�டன�. இ�ைபயாக ஆ�கா�� நவா� �கம� அ��� ெவ�� த�சா�� மரா��ய

பைட�னரா� சா��க�ப�ட�.
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ப�� ப����

Arcot Nawab Mohamad Ali

ஒ� ����� ேமஜ� ெவ��த �ர��� ��� ச�தா சாேஹ�� ேதாழ� ஆல� கா�� தைலைய� ���

�றாக உைட�தைத��, அவ� பைடக� �த��� ேபானைத��, பல� �கம� அ��� பைட�ட�

ைகதா�ன� எ�பைத�� பா��ேதா�. இ�, ச�தா சாேஹ� ெதாட��ய இ�த ��த� எ�னவா���

எ�பைத� பா��ேபா�.

ஆல� கா�� மரண� ச�தா சாேஹ��� ேப�ழ�பாக இ��த�. ஆழ� ெத�யாம� காைல

�����ேடாேமா எ�� எ�ண� ெதாட��னா� ச�தா சாேஹ�. �கம� அ�ைய� �லபமாக ெவ��

����ைய� ைக�ப�� �டலா� எ�ற எ�ண��� �ெர��� பைட�� உத�ேயா� இ�� வ�தா�

எ�தைன எ���� நம��. த�ைச பைடக� ஒ� �ற�; ���ேகா�ைட, ராமநாத�ர� பைடக� ஒ� �ற�.

ைம������ வ������ பைடக�, ேபாதாத�� ஆ��ேலய�� பைடக� ேவ�. நா�

�ெர���கார�கைள ந��னா�, �கம� அ� ஆ��ேலய�கைள� �ைண��� ெகா�� வ��

��டாேன. இ�ேபா� எ�ன ெச�வ�? ெபா��� அக�ப�ட எ�ேபால த��தா� ச�தா சாேஹ�.
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எ�றா�� ேபா� எ�� வ�தா���ட�. வ�வ� வர��� எ�� ெதாட��� ேபா� ���தா�. பல

நா�க� ேபா� நட�த�. ச�தா சாேஹ� �ர�க��� இ��தா�. ������� �ர�க����� இைடேய

கா�� ஆ� ஓ��ெகா�����ற�. வட�ற��� தா�� �ெர���கார�க� பைட�� மா��� ெகா�ள,

ைம�� ந��ராஜா�� பைடக� ேம������ தா�க, �ரா�� ேகா�பேட�� பைடக� ஒ� �ற��,

மாேனா� ரா�� மரா��ய� பைடக� �ழ������� ��ேன� வர, ெத�ேக �கம� அ���

பைடக�� ����� பைடக�� த�ைன நாலா �ற�� ���� ெகா�� தா�க� ெதாட�க ��

����னா�. அவ� பைட �ர�க��� உண� த���பா� ஏ�ப����ட�. நா�� �ற����

தா��த� க�ைமயாக நட�த�. ச�தா சாேஹ� ெவ� வ���ைல இ�ேதா� ஒ��ேதா� எ�� �����

வ�தா�.

ச�தா சாேஹ���� ெத��� ��ட�. இ� ேவ� வ���ைல. நா� ெச�த �ய��கெள�லா�

�ணா���டன. த��� �ைழ��� ேபாகலா� எ�றாேலா ேபாக வ���ைல, எ�லா வ�க��

எ��களா� �ழ�ப�� ��டன. இ��� ஓ�� நா�க�� ந�ைம� ���� ��வா�க�. �கம�

அ��ட� எ�ைன ஒ�பைட�� ��வா�களானா� அைத�ட ெகா�ைம ேவ� ேவ��ய��ைல.

அவ� ந�ைம� ���ரவைத ெச�ேத ெகா�� ��வா�. அவ� அ�பைன நா� ெகா�����ேற�

அ�லவா. இவ�ைறெய�லா� ������ பா���ற ேபா�, எ��ற ெகா���� ந�ல ெகா�� த�சா��

மாேனா� ரா�� ெகா��தா�. ஆைகயா� அவ�ட� ேபா� சரணைட�� கா�பா�ற� ெசா��வ�

ஒ��தா� வ�. அவ� ஒ� ��த ேபா� �ர�. இர�க �ண� உ�ளவ�. சரணாக� எ�� ேபா���டா�

��சய� அவ� ந�ைம� கா�பா��வா�. ஒ��கா� நா� அவ�க���� ெச�த ���கைள மன���

ைவ��� ெகா�� ந�ைம� கா�பா�றாம� ேபானா�? எ� எ�ப�ேயா, இவைர� த�ர நம��

இ�ேபாைத�� ேவ� ஆ�� இ�ைல, மா��க�� இ�ைல, ஆகேவ மாேனா� ரா�ட� ேபா�
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சரணாக� ஒ��தா� வ� எ�� ����� வ�தா� ச�தா சாேஹ�.

சதாரா�� ந�ைம ��தைல ெச�த ேபா� ஷாஜு ம�ன� எ�ன ெசா�னா�? � எ��

ேவ��மானா�� ேபா, ஆனா� த�சா�� ப�க� ம��� ேபா��டாேத, ஏென�றா� அ� ந��ைடய

அர� எ�� ெசா�னாேர, அைத மன�� வா�காம� இ�ப�ெயா� தவைற� ெச�� �ரதாப��ம

ராஜாைவ�� பைக��� ெகா�ேடாேம, எ�� மன� கல��னா�.

த�சா��� கார�க��� �கம� அ���, ����� பைட�� ந�ப�களாக இ����றன�. ��சய�

அவ�க� ந�ைம அவ�க�ட�தா� ஒ�பைட�பா�க�. ஆனா� �கம� அ��ட� மா��� ெகா�டா�

அவ� ��சய� ந�ைம உ�ேரா� ேதாைல உ���� ���ர வைத ெச�� ��வா�. ஆைகயா� நட�ப�

நட�க���. ந�ைம ப���வதானா� மாேனா� ராேவ அ�த� கா�ய�ைத� ெச�ய���, எ�ன

ஆனா�� ச� �கம� அ��� ைக�� ம��� மா�டேவ �டா� எ�� ��ெவ��தா� ச�தா

சாேஹ�.

அ�� இர� …..

��வர�க��� ச�தா சாேஹ� பைடக� �கா�����த ப���� எ��� ஒேர அைம�. இர�

ேநர��� �ள��க� எ��� இ�லாத ேநர��� தன� �டார������ ச�தா சாேஹ� ம���

ெவ�ேய வ�தா�. அ��� க�����த தன� ��ைரைய அ����� க��ைற� த� கர�களா�

����� ெகா�டா�. இ��� அவேனா� ெவ�வ�த ப�யா� ஒ�வைன�� த��ட� ����

ெகா�� ��� �ர� ச�த� எ��பாம� நட�� ெச�� ��ன� அவ� ��ைர�� ஏ�� ெகா�ள,

ப�யா� வ�கா���ெகா�� ஓ�வர இ���� �ழ�ேக கா�� ஆ��� கைரேயா�

பயணமானா�க�.

கா��� கைரேயா� �ல ைம�க� ஓ�வ�த ஆைள� ��ப�� ச�தா சாேஹ�� த� ��ைர�� பயண�

ெச�� ஓ�ட���� வ�� ேச��தா�. அ�த� ப����� பாைளய� எ�� ெபய�. கா�� ந���

ெத��� ப���� அைம����த அ�த இட���� இ�ேபா� ேகா�ல� எ�� வழ�க�ப��ற�.

அ��தா� அ�ப��ட�தா� எ�� ெப�மா� ஆலய� இ���ற�. அ�த� ப���� க����

எ��ய �ர� வைர மரா��ய� பைடக� பா� இற�����த �டார�க� இ��தன. அவ��� ந���

த�ைச� ெகா� பற�� ெகா����த �டார���தா� தளப� மாேனா� ரா� த�����தா�.
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மாேனா� ராைவ எ��� தா� சரணைடய வ������ ெச��ைய� ெசா�ல� ெசா�� த��ட� வ�த

ப�யாைள அ���ைவ�தா� ச�தா சாேஹ�. அ�த ப�யா� ���� ெகா����த மாேனா�

ரா�� �டார����� ெச�� அ�� காவ� இ��த �ர�ட� தா� வ������ ெச��ைய� ெசா�ல

தளப� எ��� வ�தா�.

த��ட� சரணைடய ச�தா சாேஹ� வ������ ெச��ய��� �த�� அ����யைட�தா�. எ�றா��

இ���� ஒ�வ�� அ�யாம� த�ைன� ேத� வ������ அவைன எ�ப� ����� ேபா எ��

ெசா��வ�, அ�ல� அவைன ைக� ெச�வ�? ஒ��� ��யாம� அவைன� ேபா�� பா��தா�

மாேனா�. அவ�ட� த� �ைலைமகைள ெய�லா� எ���� ெசா�� த��ைடய இ�க�டான இ�த

ேநர��� மாேனா� ரா� ம���தா� த�ைன� கா�பா�ற ���� எ�பைத உ��கமாக

எ���ைர�தா�.

�கம� அ��ட� மா��� ெகா�டா� த�ைன� ���ரவைத ெச�� ெகா�வா�. அ�த �ைல என��

ஏ�படாம� தா�க�தா� எ�ப�யாவ� எ�ைன� கா�பா�ற ேவ���. நா� உ�க� மரா��ய�

பைட�ட� சரணைட�� ���ேற�. இ� த�ைச ம�ன� ��ட வ�. நா� க���ப��ேற� எ�றா�.

மாேனா� ரா� அவ�ட�, ‘�� ஏ� த�யாக வ���? உ�ைம� கா�பா�ற ந�மாேல ஆகா�. ��க�

இ�வைர ெச������ கா�ய�க�னா� எ�க� மகாராஜா உ�க� �� ���த ேகாப��� இ���றா�.

உ��ைடய சரணாக�ைய எ�னா� ஏ��� ெகா�ள ��யா�. ேதைவயான� ��� பண� த��ேற�,

அைத வா��� ெகா�� உ�க� ஊ� ப�க� ஓ����க�. அ�ப� அ�ேக ேபாக ���ப�
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இ�லா��டா� �ைண�� ��வாசமான ஆைள அ����ேற�. ெத�� �ைச�� அட��த கா�க�

இ����றன. அ�� ேபா� மைறவாக இ������� �ற� உம��� ெசளக�ய� ப��ேபா� த���

ெச�� எ�� ேபாக இ�டேமா அ�� ேபா��டலா�. அ�ப���ைல ெய�றா� இ�����

உைடயா�பாைளய� ப�� கா����� ேபா� அ����� ேவ�டவல�, ��வ�ணாமைல, கா��

வ�யாக த��� ேபா� �டலா�. உம�� இ�� எ� உ�தேமா அத�ப� ெச���’, எ�� ைகக��

��டா�.

மாேனா� ரா� ெசா�ன எைவ�� அவ� கா�க�� ஏற��ைல. ஒேரய�யாக மாேனா� ரா� தா�

தன�� க� எ�� அ��� ���தா�. என�� எ��� ெத�யா�. உ�கைள ம���தா� ந�� நா�

இ�� வ�ேத�. ��க� என��� ெச�ய ேவ��ய ெப�ய உபகார� எ�ன ெவ�றா�, எ�ன

ேந��தா�� எ�ைன �கம� அ��ட� உ�ேரா� ஒ�பைட���ட� �டா�. அ�ப�ெயா�

���ப�த� ேந��தா�, அவ�ட� ஒ�பைட�காம� அத�� ��பாகேவ உ�க� ம�த�க� ைககளா�

எ�ைன� ெகா�� ேபா��க� எ�றா� க�க�� �� ேசார. நா� உ�க� அபய� எ�� ���தா�

ச�தா சாேஹ�.

அவன� �ைலைம க�� இர�க� ெகா�டா� ெப�ய மன� உ�ள மாேனா� ரா�. ‘உ�ைன �கம�

அ��ட� உ�ேரா� ஒ����க மா�ேட�, கவைல� படாேத எ�� அபய� ெகா��தா�.�ற�

அவ���� த��வத�� ஒ� இட�ைத� தயா� ெச�� ெகா���, அதைன �ற� அ�யா வ�ண�

ரக�யமாக ைவ����தா�. உடேன த�சா���� ஒ� �தைன அ��� ம�ன�ட� �வரமாக எ�லா

�ஷய�கைள�� ெசா�ல� ெசா�� இரேவ ஆைள அ���னா�.

��க��� இ��த ராஜா��� �ஷய� ேபான�. அவ� பத�� ���� எ��� ஆேலா���
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மாேனா��� ஒ� ப�� க�த� அ���னா�. அ��, ச�தா சாேஹ� நம��� ெச������

�ேராக���� எ�லா�, அவ�ட� இர�க� கா�டேவ �டா�; அவைன� கா�பா�ற� �டா�. ஆனா�,

அவ� இ�ேபா� நாேம க� எ�� சரணாக� அைட�����றா�. ஆகேவ அவைன இ�ேபா� நா�

ைக�ட��யா�. அவைன இ�த ேநர��� கா�பா�ற ேவ��ய� நம� கடைம. ஆகேவ அவைன

உடன�யாக �ற� அ�யாவ�ண� த�சா����� த�க பா�கா�ேபா� அ��� ைவ���ப� உ�தர�

அ���னா�. மாேனா� ரா�, ம�ன� ெசா�ப� அவைன பா�கா�பாக� த�ைச�� அ��� ைவ�தா�.
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ப�� ப�னா��

�கம� அ�

ச�தா சாேஹ� பாைளய� (ேகா�ல�) என�ப�� �ராம����� ெச�� அ�� �கா�����த

மாேனா� ரா�ட� சரணைட�தைத��, அவ� பா�கா�ேபா� த�சா���� அ��ப� ப�டைத��

பா��ேதா�.

இ� அ�� ����னா�ப�� ேபா��கள��� எ�ன நட�த� பா��கலா�. ம�நா� ெபா�� ���த�.

�ர�க��� ச�தா சாேஹ�� பைட �கா�����த ப���� ஒேர பரபர��. ச�தா சாேஹைப

காேணா�. �ர�க� �ழ�பமைட�தா�க�. தளப�க� ��� ேப�னா�க�. தைலவ� இ�லாம� பைட

எ�னதா� ெச�ய ����? �கம� அ���� ெச�� ேபா���. ேபா��கள������ ��ெர�� ச�தா

சாேஹ� மாயமா� மைற�� ��டா� எ�ற ெச�� கா��� � ேபால எ��� பர�ய�. அவ� எ��

ேபா���பா� எ�� நாலா�ற�� �ர�க� ேத� அைல�தன�.

ஒ� நா�, இர�� நா� �ழ�ப��� க��தன. ��றா� நா� ஒ� ெச�� �ைட�த�. ச�தா சாேஹ�

மரா��ய� பைட �ர�க�ட� சர� ������டா�. அவ� இ�ேபா� த�ைச �ைற�� ப��ரமாக

இ���றா� எ�ப� அ�த� ெச��.
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�கம� அ� ������ இ��� தளப� மாேனா� ரா����, மகாராஜா �ரதாப��ம���� க�த�க�

எ��னா�. �க� ப�வாக எ�����தா� அ�த� க�த�கைள. மகாராஜா��� எ��ய க�த���

மகாராஜா�� அ���ரக��னா�தா� தா� உ�� வா�வதாக��, மகாராஜா ெச�����ற

உத�யா�தா� தா� இழ�த அரைச ���� ெபற ���த� எ���, த�க��� வ�� ேந�� ம�யாைத

ெச�ய ேவ��ெம�� �ைன����த ேநர��� ேமா��கா��, ச�தா சாேஹ�� பைடெய��� வ��

ெதா�ைல ெகா��� ��டா�க� எ��� எ�����தா�.

இவ�களா� த�க� ரா�ய����� ெதா�ைலக� வ�த ேபா��, வ�வ� வர��� எ�� �ைன���

தா�க� என�� உத� ெச�ததா�தா� என�� ஆ�கா� ரா�ய� ���� �ைட�த�. ஆைகயா�

இ�ெபா�� தா�க� தய� ப�� எ� த�ைத�� ெகாைல�� நா� ப�வா���ப�, ெகாைலகார�

ச�தா சாேஹைப� எ��ட� ஒ�பைட�� �ட ேவ��மா�� �ரா��தைன ப��� ேக���

ெகா�வதாக அ�த� க�த��� இ��த�.

அ� த�ர, ச�தா சாேஹைப எ����� ேபா��� ைம������ வ������ ந��ராஜா, ெமாரா��

ேகா�பேட ஆ�ேயா�� ச�தா சாேஹைப� த�க�ட� ஒ�பைட���ப� ேக�டன�. �ழ����ய

க�ெப� ஆ��ல அ�கா�கேளா, �க�� அ�கார ேதாரைண�� ம�ன� �ரதாப��ம��� உ�தர�

�ற���தா�க� அவைன� த�க�ட� ஒ�பைட���ப�. இவ�கைளெய�லா� மாேனா� ரா�

ச����� ேப�னா� (Troubleshooter ேபா����ற�). இ���� ச�தா சாேஹ� த�க�ட�

சரணாக� அைட�� ��டதாக��, அவ���� தா�க� உ�����ைச அ�����பதாக�� ெசா��

அவைன அவ�க�ட� ஒ�பைட�க ம��� ��டா�.

ஆ��� ஆ��ல� க�ெப�யா�� ெக��� அ�க��த�. �கம� அ��� �ர�� ெக�ச��

இ��� மா�பட� ெதாட��ய�. ேவ� பல ரா�ய��� பைடக�� இ�� ச�ப�த�ப����ததா��,

ஆ��ல அ�கா�க�� ெதா�ைல அ�க��ததா�� இ���� ேவ� வ���லாம� �கம� அ��ட�

ச�தா சாேஹைப ஒ����க த�சா�� ம�ன� ச�ம��தா�.

�ைற�� இ��த ச�தா சாேஹ�, மாேனா� ரா�ட�, தா� சரணைட�த ேபாேத இ�த
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உ�தரவாத�ைத�தா� எ�� பா��ததாக��, இ�ேபா� த�ைன ���ரவைத�� உ�ப��� இற���ப�

ெச�வ� ச�யா எ�� ேக�டா�. அ�ப� ஒ� ���ப�த� இ���மான�, அவ�க�ட� எ�ைன

உ�ேரா� ஒ����பத�� ப�லாக எ�ைன� த�ைச�� உ�க� ைகயா� ெகா�����க� எ��

ெக��னா�.

அவன� ேவ��ேகா��� ெச�சா���, த�ைச ம�ன� ச�தா சாேஹைப த�ைச�� ெகா�� அவ�

உடைல �கம� அ��� அ����ப� உ�தர��டா�. *அத�ப� த�சா��� 17-6-1752 அ��

ச�தா சாேஹ�� தைல ெவ�ட�ப��, தைல ம��� ஆ�கா� நவா� �கம� அ���� ������

அ��ப� ப�ட�. உட� த�ைச�� �த�� �ைத�க�ப�ட�, ��ன� அ��� எ��க�ப�� ����

ெப�ய ப��வாச��� அ��� அ�� ம�யாைதகேளா� அட�க� ெச�ய�ப�ட�.

(*இ�� க���ள �ல �க���க� ம�ற �ல வரலா���� மா�ப��� காண� ப��ற�. ���பாக ச�தாசாேஹ�� மரண� ���த�. ச�தா சாேஹ� மாேனா�

ரா�ட� சரணாக� அைட�த�, �கம� அ��� வ����தலா� ச�தா சாேஹ� த�ைச�� தைல ெவ�ட�ப�ட� இைவக� வரலா��� ேவ� �தமாக��

ெசா�ல�ப��ற�. ச�தா சாேஹ� ேசைன��� பைட �ர�கைள� ேச���� ெகா�� வர ேபா��ேகா����த ேபா� அவைர வ�ம���� தா��� ெகா�றதாக��

ெசா�ல� ப��ற�.

ெகா�ல��� ச�தா சாேஹ� மாேனா� ரா�ட� சர� அைட�த ��, மரா��ய பைடக� �ெர���

பைட�ட� �ரமாக� ேபாரா� அவ�கைள� ேதா�க��� �ர��ய��த�.

இ�த கா�ய�க��காக நவா� �கம� அ� மரா��ய ம�ன� �ரதாப��ம��� ந��� கடனாக 10

ல�ச� பண��, ����னா�ப�� ரா�ய���� உ�ப�ட ேகா�ல�, இள�கா� ஆ�ய

�ராம�கைள�� அதைன� �����ள �ரேதச�கைள�� ராஜா��� ந�ெகாைடயாக வழ��னா�. அ�

ேபாலேவ ���ேகா�ைட �ஜயர�நாத ெதா�ைடமா���� க�ப� ெதாைக�ைன இ� ஆ�கா��

நவா���� ெச���வ����� �ல�� அ��� உ�தர� இ�டா�.

��த� ெதாட��� ��பாக �கம� அ� ெவ�� ெப�றா� ����னா�ப�� ரா�ய�ைத ைம��

ராஜா���� த�� ��வதாக வா�க�����தா�. ைம�� ராஜா��� அ�ப� ����ைய� த�வத��

மன��லாம� இ�ேபா� அத�ப� நட�க இயலா� எ�பைத� ெத���தா�.

இதைன� ேக�ட ைம�� ராஜா��, �ரா�� ேகா�பேட�� �கம� அ��� �� ேபா� ெதா��தன�.

இ�ப�ெயா� எ��பாராத ��த� ��ட���� ேந�����டைத அ��� �கம� அ� வழ�க� ேபால

த�சா�� ராஜா�ட� உத� ேக�டா�. இவ�� பைடகைள அ��� ைவ�தா�. அ�ேபா� நட�த
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ேபா�� ைம�� ராஜா�� பைடக�� இ��த ஏராளமான யாைனக�� ஒ�� த�சா���� ஓ�வ��

��ட�. ேபா�� த�ைச �ர�க� ெவ�� ெப�றா�க�. ைம�� பைட�ன�ட���� �ர�� ஒ�ைற��

த�ைச �ர�க� ைக�ப��� ெகா�� வ�தன�.

ைம�� ராஜா�ட���� ����ைய� கா�பா��, அதைன ����� �ழ����ய க�ெப��� ஆ��ல

அ�கா�க�ட� ஒ�பைட�����, ����ைய� ெச�ப������ நவா� ஆ�கா� ����னா�.

அ����� ஆ��ல அ�கா�கைள� ச���� ந�� ெசா�ல ெச�ைன��� ெச�றா�.

அ�ப� நவா� ேபா�ற வ��� ப���� அ����ள ��வ�ைக�� ெமாரா�� ேகா�பேட��

த��யான �ஜ�க ரா� எ�பவ��, அவன� ம�மக�� த�க� பைடேயா� வ�� நவாைப

வ�ம���� தா��னா�க�. அ�� நட�த ேபா�� நவா�� ேசைன ��ட�� �ஜ�க ரா��, அவ�

ம�மக�� இற�� ேபானா�க�. அத� �ற� நவா� வ��� ெதா�ைல எ��� இ�லாம� ஊ�

ேபா��ேச��தா�.

இ�ப� வ��� ��வ�ைக�� தன� த�� �ஜ�க ரா�� அவ� ம�மக�� �கம� அ�ேயா�

ேபா��� மா�� ேபான ெச��ைய �ரா�� ேகா�பேட ேக�� மன� ��க�ப�டா�. அவ���

எ�லாேம ெவ���� ேபா���ட�. ���த மன வ��த��ட� தன� ெசா�த ஊரான ��� (Gooty)

��� ெச�� ��டா�. ைம�� ராஜா ந��ராஜா �ல கால� ��வாைன�காைவ� ���� ைவ���

ெகா����� ��� அவ�� ஊ� ����னா�.
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ப�� ப�ைன��

ஆ�கா�� நவா�ட���� நம� கவன�ைத� ��� ெத�ேக ����ேவா�. ��ெபா��ைற த�ைச

மகாராஜா ராேம�வர� ேபா����� ����� ேபா� ராமநாத�ர�ைத ஆ�� வ�த மறவ� �ல

ம�ன� ஒ�வ� வய� ����த ெப�யவ� த�ைச ம�னைன� த� அர�மைன�� அைழ�� ம�யாைத

ெச�தைத� பா��ேதா� அ�லவா. அ�ேபா���� த�ைச ம�ன�க�� ராமநாத�ர�� ம�ன�களான

ேச�ப�க�� �க�� ஒ��ைமயாக இ��� வ�தா�க�.

நா� ெச�ற ப���� ெசா�ன ஆ�கா�� நவா� �கம� அ���� ச�தா சாேஹ����ைடேய ச�ைட

நட�த கால��� ராமநாத�ர�ைத வய�� இைளயவரான ேச�ப� ஒ�வ� ஆ�� வ�தா�. அவ����

�கம� அ���� ந�� இ��த�. இ�த ந�� சா�வதமான� எ�� அவ� க��னாேரா எ�னேவா,

த�ைச மரா��ய ம�ன�கேளா� இ��த ெந���ய ந������ ச�� வ��� ேபானா�. த�ைச

ம�ன���� ெசா�தமான ப��கைள ஆ�கா� நவா� �கம� அ��� ச�மத��ட� த� வச�ப����

ெகா�ளலானா�. ��ெபா��ைற ராமநாத�ர� ேச�ப� �ரதாப��மைர அைழ�� ம�யாைத

ெச���னார�லவா, அத�� ப�� ம�யாைதயாக த�ைச அரச� தன� ஆ�ைக���ப�ட ��வாடைன

எ�� ப��ைய ேச�ப��� வழ�����தா�. அ�த ��த ேச�ப��� மக� தா� இ�ேபா�

ேச�ப�யாக இ��தவ�. இவ� வய�� இைளயவ� எ�பேதா� ஆ�கா�டா�� உத�ேயா� �ல

��லைர உப��ரவ�கைள� த�ைச ம�ன���� ெகா���� ெகா����தா�. இத�� ஒ� ��� க�ட

ேவ�� �ரதாப��ம ராஜா தன� பைடெயா�ைற மாேனா� ரா� தைலைம�� ெத�ேக அ���
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ைவ�தா�.

மாேனா� ரா� வழ�க�ப� தன� �ர� ெச��த பைடேயா� ெத�ேக ேபா� ஹ�ம�� கா�, வ��,

ம�க�, �வ� ஆ�ய ேகா�ைடகைள� ���தா�. ��வாடைனைய�� ேபா��� ���� த�க� வச�

எ���� ெகா�டா�.

இ�த சமய� மாேனா� ராைவ அவசரமாக� த�ைச��� ���� வ��ப� ம�ன� க�டைள��டா�.

ேபா�� கள������ மாேனா� ரா� த�ைச ����� ெச��ைய அ��த ஆ�கா�� நவா� ஆ��ல

தளப� மா�ட� ஆஃ�� எ�பவ��� ஒ� க�த� அ���னா�. அ�� த�சா�� ராஜா

ஆ��ேலய�க�� ெகா�ைய அவம��� ெச�தா� எ�� �கா� ெத������தா�.

இத� �ற� �ரதாப��ம ராஜா த� மக� �ளேஜ��ர ராஜா��� மா�� எ�பவ�� மகளான

ராஜ�மா�பா�ைய� ��மண� ெச�� ைவ�தா�. இ� இர�டாவ� க�யாண�. அ��� நாைல��

மாத����� ேமா�ேத�� ெப� ேமாகனாபாைய ��றாவ� மைன�யாக� ��மண� ெச��

ைவ�தா�.

அ�ேபா� ���ேச��� லா� எ�பவ� �ெர�� கவ�னராக இ��தா�. அவ� கால��� அதாவ�

1756இ� எ�த�த காரண�� இ�லாம�, �ேராத�� இ�லாம� த�சா�� �� பைடெய���

வ�தா�. இவ� ஏ� இ�ப�� ெச��றா� எ�� த�ைச ம�ன� �சா��த ேபா� ச�யான ப���

�ைட�க ��ைல. அ� ���த ெச��:–

“His specific object was to recover the amount of the deed which Prathab

Singh had given to Chanda Saheb for 56 lakhs but transferred to the French by

Reza Saheb in lieu of the expenses incurred for the wars of the Nayaks.”

ச�தா சாேஹ� த�ைசைய ���ைக��� ெவ��ெபற ��யாம�, த�ைச ம�ன�ட� ப���

ெபா��க� வா��� ெகா�� ����னா�ப����� ேபானா� அ�லவா, அ�ேபா� த�ைச

ம�ன�ட���� ஒ� கட� ப��ர� எ�� வா��� ெகா�� ெச�றா�. அ�த ப��ர�ைத ச�தா

சாேஹ� �ெர�� அ�கா�க�ட� அ�த� பண�ைத த�ைச ம�ன�ட���� ெப��� ெகா���ப�

ச�மத� ெத���� Made Over ப�� ெகா�����டா�. அ�த� பண�ைத ெப�வத�காக�தா�

லா� இ�த ��த���� வ�தா�.
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�ெர��� பைட த�சா�� ேகா�ைடைய ���� ெகா�� ���ைக இ�ட�. ���ைக இர��

மாத����� ேமலாக ���த�. �ரதாப��ம ராஜா�� ேகா�ைட�� ெவ�ேய வ�� ேபா�டாம�,

உ�ேள இ��� ெகா�� ேகா�ைடைய� காவ�� ப��� ெகா����தா�. த�கா�� ��த�

நைடெப�ற�. ெபா���� பா������ ம�ன� ஒ� ����� வ�தா�. த�கள� பைடபல�

��வைத�� ஒ�� �ர��� ெகா�� ஒ� நா� ேகா�ைட� கத�கைள� �ற�� ெகா�� ெவ�ேய

வ�� பலமாக �ெர�� பைட �� ேமா�� ேபா��டா�.

�ெர�� �ர�க� ஏராளமாேனா� இற�� ���தன�. பல� த�க� �ரேதச����� த�� ஓ���டன�.

பய�� ேபான லா� த� �ர��கைள ேபா�ட� ேபா�டப� ������� காைர�கா���

ஓ��ேபானா�.

“The Tanjore troops subjected the French to severe hardship and the

mutilated army commanded by the unlucky Governor reached Karaikal on

18th August 1758″.

இதைன அ��� மகாராஜா த� ரா�ய��� ஒ� உ�தர� �ற���தா�. அ�� அவ� ��������த

ெச��யான�: “நம� ரா�ய��� நா� கைட����� வ�� வழ�கமான�, ஐேரா��ய� எவராவ� நம�

ரா�ய����� வ�தா� அவ� எ�த இட��� நம� ரா�ய����� �ரேவ���றா�கேளா அ�கா��

��கவ� வ���க ேவ��� எ�ப�தா�. அத� �வர� ஐேரா��ய� நட�� வ�தா�

ஒ�ெவா�வ���� ஐ�� வராக� �த��, ��ைர�� ஏ� வ�தா� அத�� அ�கமாக��, ப�ல���

உ�கா��� வ�தா� �ேசஷமான வ������, ேசைன ேபா�ற ப�வார�கேளா� வ�தா�

மகாராஜா��� �����ேய தகவ� அ��� அவ� ��� ெச��� ெதாைகைய வ�யாக வ���க

ேவ��ெம�ப� ��.”

“த�சமய� கட�கைர�� இ���� ஐேரா��ய�க� ம�ன��� ேவ��யவ�களாக இ���றா�க�.

ேம�� அவ�க� வ�வ�� ேபாவ�� இ�ேம� எ�ேபா�� இ��� ெகா������. அ���

பைடேயா� வ�பவ�க� நம��� ெத��������தா� வ�வா�க�. இ� ஐேரா��ய�க� எ�த�

�ைற�க������ வ�தா�� வ����� �ைடயா�.” இ�தா� அரச� அ���த ��ய உ�தர�.

இத� �ற� ���ேச� கவ�ன� �ேஸலா� ெச�ைன ேகா�ைட��� ெச�� அதைன� ���க ���ைக

இ�டா�. அ�� கவ�ன� லார���, க�ன� �ரா�ப�� ேகா�ைட��� பல�த பா�கா�� ஏ�பா�கைள�
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ெச�� ைவ����தா�க�. இ�ப� இ�த �ெர�� கவ�ன� ����ெப�� த�க� ேகா�ைடைய�

தா��வா� எ�� அவ�க� எ��பா��க��ைல. ஆைகயா� அவ�க� த�ைச ம�ன��� உத� ேக��

�� அ���னா�க�.

அைதய��� �ரதாப��ம ராஜா �கம� ���கா� எ�பவ� தைலைம�� ����னா�ப�������

��ைர� பைடெயா�ைற அ��� ைவ�தா�. இ�த� ��ைர� பைட ெச�ைன ேகா�ைடைய அைட�த

ேபா� ேகா�ைடைய� ��� லா��� பைடக��, ேகா�ைட������� ஆ��ல� பைடக��

ேபா���� தயாராக ��� ெகா����தன. அ�ேபா� ெவ������ அ�� ேபான ����னா�ப��

��ைர� பைட ��ம�தா� �கம� ���கா� தைலைம�� �ெர��� கார�கைள� ���� ெகாண�.

இ�ப�ெயா� ஆப�� வ�� எ�பைத எ��பா��காத லா��� �ெர��� பைட ���ேச�ைய ேநா��

ஓட� ெதாட����ட�.

ெச�ைன�� இ��த ஆ��ேலய�க� காைர�காைல� ���பத�காக லா�� �கா� எ�பவ�

தைலைம�� வ����தன�. அவ�க� காைர�காைல� ���க உத� ேக�டன�. அத��� �ரதாப��ம

ராஜா பைடகைள அ��� உத� ெச�தா�. அத� �ற� ���ேச���� ெச�� �ெர���கார�கேளா�

ேபா�ட ஆ��ேலய�க� உத� ேக�க அ�ேபா�� ம�ன� உத� ெச�தா�. இ�ப�

ஆ��ேலய�க��� அ��த��� த�ைச ம�ன� உத�கைள� ெச�� வ�தா�.

இைதெய�லா� க���� ெகா�� ஆ��ல கவ�ன� லா�� �கா� (Lord Piggot) இ��யா�� த�

ப�ைய ����� ெகா�� இ��லா����� ெச��� ��பாக ஒ� �தைர� த�சா���� அ���

த�ைச ம�ன�ட� ஒ� உட�ப��ைக ெச�� ெகா�டா�. அ� �த�ெகா�� ஆ��ேலய�க����

த�ைச ரா�ய��� �� அ�கைற உ�டா���. இ�வ�� ஒ�வ��ெகா�வ� ஆப��� கால�க��

ஒ��ைழ�� ெகா��ப� எ�பைத இ�த ஒ�ப�த��� �ல� ஒ��� ெகா�டன�.
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ப�� ப�னா�

த�ைச �ரதாப��ம ராஜா��, ெச�ைன கவ�ன� லா�� ��கா��� ஒ� சமாதான, ஒ��ைழ��

ஒ�ப�த� ெச�� ெகா�ட ெச��ைய� பா��ேதா�. இ� த�சா����� ஆ�கா����� இ��த

உற�, உரா�� ஆ�யைவ ப�� பா��ேபா�.

ச�தா சாேஹ� ெகா�ல�ப�ட �ற� தன� நவா� நா�கா��� எ�த�த ேபா���� இ�ைல எ�ற �ைல

வ�த �ற� நவா� �கம� அ� ஆ�கா��� த�ைன ��ர�ப���� ெகா�டா�. அவர� ேபா���

அ�கமான மா�ற�க� ெத��தன. ����னா�ப���� நட�த ேபா�� தன�� ���ேகா�ைட,

ராமநாத�ர�, ைம�� ஆ�ய ரா�ய�க�� பைடகேளா�, ஆ��ல பைடக��, �ரா�� ேகா�பேட��

ேச��� ெவ��ைய ஈ��� த�த ம������ ஆ�கா����� க�ப� ெச��த ேவ��ய ���ேகா�ைட,

த�சா�� ஆ�ய ரா�ய�க� இ� த�க���� க�ப� ெச��த ேவ��ய��ைல எ�ற ச�ைகைய

அ������தா�.

ஆனா� இ�ேபா� அவ��� அ�க �� ேதைவ�ப�ட �ைல�� அவ�, ேம�ெசா�ன ரா�ய�க�

த�க��� ���� க�ப� ெச��த ேவ��� எ��ற ���ப�த�ைத உ�டா��னா�.

����னா�ப���� வ�� ஆ�கா�� நவா� ேம�ெசா�ன ராஜா�கைள அைழ�� அவ�க�

உடன�யாக பைழய ஆ��க���� ேச��� க�ப� ெதாைகைய� தர ேவ��ெம�� ���ப�த�

ப���னா�. ஆனா�, ேபா�� ���� த�க��� அ��க�ப�ட இ�த ச�ைகைய இ�ேபா� ��க

ேவ��ய அவ�ய� �����, இ�ேபா� பைழய பா��ைய�� ேச���� தா�க� க�ப� ெச��த

இயலாத �ைல�� இ��பைத�� அவ�க� நவா�ட� எ���� ெசா�னா�க�. நவா� அவ���
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எ�லா� சமாதான� அைடய��ைல. க�ப� ெதாைக ெப�ேற ��வ� எ�ற ஒேர ���� இ��தா�.

�� இவ�க� க�ப� ெச��த��ைலயானா� அவ�க� �� ேபா� ெதா��க�� தயாரானா�.

நவா�� இ�த� ேபா�� ெச�ைன�� இ��த ஆ��ல க�ெப� அ�கா�கைள எ��ய�. அவ�க�

த�சா�� ராஜா�� ம�றவ�க�� ஆ�கா�� நவா� ச�தா சாேஹ�ட� ச�ைட��

ஈ�ப����தேபா� எ�தைன உத�கைள� ெச�����றா�க�. அவ�க� ெச�த உத�க����

ைகமாறாக அவ�க��� அ���த ச�ைககைள இ�ேபா� மா��� ெகா�வ� ப�� நவா� ����

ம�ப��லைன ெச�ய ேவ��� எ�� ேக��� ெகா�டா�க�. உத� ெச�தவ�க��� நவா� ெச���

ைகமா� இ�தா� எ�� ெசா�� �த��� ஒ� சமாதான ��ட� ஏ�பா� ெச�தா�க� ஆ��ேலய�க�.

1758ஆ� ஆ����� ச�யான த�� ெவ�தா�ய வ�ஷ� �த��� ஒ� உட�பா� ஏ�ப�ட�.

“The Nawab demanded from Prathaba Singh all arrears of tribute. Lord Pigot,

the Governor of Madras deputed Mr.Josiah Du Pre, the second in council to

settle the terms of the tribute payable to the Nawab. Accordingly it was

agreed that the Raja Prathab should pay by five instalments in about 2 years,

22 lakhs of Rupees in discharge of the outstanding arrears with a further sum

of 14 lakhs as a present to the Nawab and also an annual tribute of 4 lakhs

afterwards.”

இ�த உட�பா� ஏ�ப�ட சமய��� �ரதாப��ம ராஜா�� மக� �ளேஜ��ர ராஜா�� இர�டா�

மைன� ராஜ�மா�பா��� ஒ� ெப� �ழ�ைத �ற����த�.

��� ��� எ�பவ�ைடய மக� கா��ராஜா எ�ற ெபய�� த�சா�� ரா�ய� தன���தா� எ��

உ�ைம ெகா�டா� வ�தான�லவா, அவைன� ������ அவ���� ��பலமாக இ��தவ�
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ஒ�வ� இ��தா�. அவ� ெபய� ேகாயா� கா��ேட எ�ப�. இவ� கா��ராஜாைவ நா�ைட����

�ர��ய �ற� ஓ��ேபா� அ�ய�� கா��� ஒ��� ெகா�டா�. அ�� அவ� ஒ������� ெச��

த�சா����� �ைட�த�. ஒ� �� ��வாக �ர�க� அ�ய�� கா�க�� ேத� அைல�� அவைன�

����� ெகா�� ேபா�டா�க�.

�ரதாப��ம ராஜா த�சா��� இ�ப� பல கால� �றைமேயா��, ஆ��ேலய�க�, ஆ�கா� நவா�,

�����ற ரா�யா�ப�க� ஆ�ேயா�ட� ஒ��ைமயாக இ��� ரா�யபார� ெச�� ெகா�� வ�தா�.

அவ�ைடய கால��� த�ைச ரா�ய��� �க� வட�ேக சதாரா, �னா, ஒளர�காபா� வைர��

பர����த�. �ழ�ேக அ��, யா��பாண�, க�� ேதச�, ��கள� வைர���, ேம�ேக

�ர�க�ப�டண�, �த�� ேதச�, ���, ���ணா �ர�, ப�ணானகா� வைர��� பர����த�.

�ரதாப ��ம ராஜா�� உ�தமமான நட�ைத, அவ� ெச�� வ�த தான த�ம�க�, அவ�ைடய உதார

�ண�, ம�க��� ந�ைம ெச�ய பல நடவ��ைககைள எ��த�, எ��க� அ���ப�யான �ர�

இவ�றா� அவ�ைடய �க� அ�க��த�, அவர� ரா�ய��� ���ரண� அ�க��த�. ம�க�

ம�னைர மனதார� �க��தா�க�. இ�ப� ம�க�� ஆதரைவ� ெப�ற ேவ� ��யரச�க� யாராவ�

உ�டா எ�ப� ச�ேதகேம!

இ�தைன �க���ைட��� ராஜா �ல தவ�கைள� ெச�ய� தவற��ைல. அ�� ஒ��, த��ைடய

��ைதய ராஜா�க� கால����, த��ைடய கால���� பல ேபா��கள�க���� ெச�� த�சா��

ரா�ய����� பல ெவ��கைள� ெகா�� வ�� ���தவ��, ேபா�� ச�தா சாேஹைப� �����

ெகா�� வ�� �ைற ைவ��, ��ன� ேநர� வ�த ேபா� அவைர ப�ெகா��� ஆ�கா�� நவா�

�கம� அ��� ந�ைப ெபற காரணமாக இ��தவ�மான தளப� மாேனா� ராைவ, அவேரா�

ஏ�ப�ட ஏேதாெவா� மன�தாப� காரணமாக� பத��� இ��� ������ ட�� நேரா ப��த�

எ�பவைர ச���லாக �ய��தா�. இ�த ச���� எ��ற பத� ெசயலாள�, ��வாக அ�கா� ேபா�ற

ஒ� உய� பத�. ராஜா ெச�த ெப�� தவ� இ�தா�.

இ�ப��ப�ட ���ைல�� ராஜா�� உட� �ைல, வய� ����� காரணமாக ெக�� வ�த�. தன�

��� ெந�����ட� எ�பைத ராஜா�� உண�����தா�. அவ��� இயலாைம காரணமாக அ�க�

ேகாப� வ�� எ�ேலா�ட�� க�க��க ஆர���� ��டா�. அவ� மன� ேசா�வைட�����ற�

எ�பைத எ�ேலா�� உண��� ெகா�டா�க�.
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உதாரணமாக, ராஜா �வா� த�சன� ெச�வத�காக� ��வா�� ஆலய����� ெச�றா�. அ�� வ���

காவ��� வ�த ேசவக�க� ஓ�வ�த ேபா� ராஜா �� �� ப��� ��ட�. இத�காக அ�த

காவல�க�� தைலகைள ெவ���ப� உ�தர��� ��டா� ராஜா. இ� எ�ன இ�ப�? ஒ����லாத

அ�ப� ெசய��காக காவல�க�� தைலைய ெவ��வதாவ�? எ�� ம�க� வ��தமைட�தன�. இைத�

ேபா�ற பல �ய� ெசய�கைள ம�ன� தன� இ��� கால��� ெச�ய� ெதாட��னா�.

நா����, அர�மைன��� �ல �ய ச�ன�க� ஏ�படலா�ன. ராஜா காலமாவத�� ���

மாத�க��� ��� இர�� 12 நா�ைக�� ேம� 22 நா�ைக வைர��� ெப��த அ��ர�

எ����ேதா ேக�க ஆர���த�. அ�த அ�ைக� ச�த� எ����� வ��ற� எ�� பா��தா�,

ேகா�ைட�������தா� வ�த� ேபா� இ��த�. ஆனா� ேகாைட������� ேக�டா�

ெவ������ வ�வ� ேபா� ேக�ட�. இ� எ�ன ம�ம� எ�� அைனவ�� �ைக�தா�க�. இ�ப�

�மா� ��� மாத கால� அ��ர� ந��ர�� ேக�டா� எ�ப� இ����?

இ� த�ர அர�மைன�� ேம��ற��� நாய�க� கால��ய ேகா�ர� ஒ�� இ��த�. அ� ��ெர��

இ��� வட��� �றமாக ���த�. இ� ஒ� அபச�ன� எ�� ம�க� ேப�� ெகா�டா�க�.

��ேகா� ராஜா எ�� இவர� ��ேனா� ஒ�வ� ஆ�� ���தா� எ�பைத பா��ேதாம�லவா?

அவ�ைடய ஆைச நாய�க�� ��ைளக�� இற�தவ�க� ேபாக �த���த நானா சா�� எ�ற

��ைள ம��� அ�� எ�ற ெபயேரா� இ��தா�. அவ�� இ�த ேநர��� இற�� ேபானா�. இ�த

அ���� இ��� சட��க� ���த ��பா� �ரதாப��ம ராஜா த��ைடய மக� �ளேஜ��ர

ராஜா��� ந�ல ���ம�கைள� ெசா��, ந�ல �ைன� இ����ேபாேத �பா� வ�ஷ� ஒ� நா�

ெத�வக� அைட�தா�.

அவைர ஸ��கார� ெச���ேபா� அவ�ைடய �ைத ெந���� ���� அவ�ைடய ��றாவ�
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மைன� ய�னாபா� சாேஹ��, ஐ�தாவ� மைன� ச�கவா�பா��� உட�க�ைட ஏ� மா��

ேபானா�க�. �ளேஜ��ர ராஜா��� ப�டா�ேஷக� நட�த�.

����� �ழா��� ஆ�கா� நவா� �கம� அ�கா� வ��ர ம�யாைதகைள�� ஒ� க�த�ைத��

அ������தா�. இ� த�ர நவா� ஓ� அ�ய ப�ைச�� ராஜா��காக அ������தா�. அ� ஒ�

பறைவ. “�த� ���” எ�ற ெபய� ெகா�ட ஒ�றைர ஆ� உயர�ைடய, அதாவ� 9 அ� உயர�

உ�ள ஒ� அ��வ பறைவ. அத� கா�க� ஒ�டக��� கா�க� ேபால இ��த�. இ�ப�ெயா� அ��வ

ப�ைச ஆ�கா� நவா� அ���னா�.

அத� �ற� �ளேஜ��ர மகாராஜா நாைல�� வ�ஷ�க� தன� த�ைதைய� ேபாலேவ த�ம ெந�

தவறாம�, ம�க��� ந�ைம ெச�� ெகா�� ஆ�� ���� வ�தா�.
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ப�� ப�ேன�

த�ைச ரா�ய�ைத ��ட நா�க� ஆ�ட ம�ன� எ�� ெப�ைம���யவ��, பல �ர�ர

ேபாரா�ட�க�� ெவ�� ெப�� த�ைசைய தைல ��ர ைவ�தவ�மான �ரதாப��ம ராஜா தன�

����த வய�� காலமான ெச��ைய��, அவ�ைடய மக� �ளேஜ��ர ராஜா ப�ட����

வ�தைத�� ெச�ற ப���� பா��ேதா�. இ� �ளஜா ராஜா ப�� பா��கலா�.

�ளஜா பத�ேய�ற நாைல�� வ�ஷ�க� �ரதாப��மைர� ேபாலேவ �றைமயாக��, ந�ல

ெபயேரா�� �ைற ெசா�ல ��யாத அள�� ஆ�� ���� வ�தா�. ஆ�கா�� நவா� �கம�

அ�கா�ட�� ந�ல ெபய� ெப����தா�. ம�ைர �ம�� (��ம�தா�) மகம� ���கா�, ைம���

ஆ�� ���� ெகா����த ைஹத� அ� ஆ�ேயா�ட�� ந�ல ெதாட���, ந�ல ெபய��

வா�����தா�.

அ�ேபா� ைம�� ராஜா பர�பைர�ன� ைம�� அர�மைன�� இ��க ைவ�����, ைஹத� அ�

�ர�க�ப�டண��� இ��� ெகா�� ரா�ய பார� ெச��� வ�தா�. ைஹத� அ� பத��� வ�த

�ற� பல இட�க�� �� பைடெய��� மக�தா� ெவ��கைள�� ெப����தா�. அ� ேபாலேவ

ைஹத� ஆ�கா�� நவா�� �� பைடெய��� வ�தா�. அ����� த�சா�� ரா�ய��� ��� க�

ைவ��� ெகா�� இ�த� ப�க�� வர� ெதாட��னா�. அ�ப� வ�த அவர� பைடக�
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����ைலவா� எ��ட��� த��� ெகா�� �ளஜா��� ெச�� ெசா�� அ���னா�. த�ைச

ராஜா�ட� ைஹத� நா�� ல�ச� வராக� பண��, நா�� யாைனகைள�� வா��� ெகா�� ��த�

ெச�யாம� ���ப� ேபா���டா�.

“Tanjore did not escape the depradations of Haidar and in 1769 he made

plundering raid into the country. The Raja got terrified and in order to save his

people’s lives, he finished the affair with Haidar by paying a trifle, i.e. 4 lakhs of

Rupees and four elephants.”

த�ைச ரா�ய��� �ளேஜ��ர ராஜா�ட� உேச�கா� �� எ�பவ� ‘கா�பா�’ எ�� பத���

இ��தா�. இவ� ஆ�கா� நவா���� ேசரேவ��ய ேப�க� பண�ைத ஆ��ேலய� �ல�

ெச��தாம� தாேன ேநர�யாக� ெகா�� ேபா� ெச���னா�. இவ�க���� இ��த ஒ�ப�த�ப�

ேப�க� பண�ைத ஆ��ேலய�ட� ெகா���, அவ�க�தா� நவா���� ெகா��பா�க�. இ�த

உேச�கா� �� இ�ப�� ெச�ததா� நா���� ஆப�� வர���த�. நாக�ப��ன��� க�ப�� வ��

இற��ய யாைனெயா�� த�சா���� வரேவ��ய�, அதைன �வக�ைக ரா�ய��� ராஜா தன��

எ�� அ�த யாைனைய� ெகா�� ேபா���டா�. அ�த யாைன த�சா���� எ�� ெத����

�வக�ைக ராஜா ெகா��காததா� ேகாபமைட�த த�சா�� ராஜா �வக�ைக �� பைடெய����

ெச�றா�.

அ�� நட�த ேபா�� அவ�க�ைடய ேகா�ைடைய இ��� உ����� ெவ�� ெப�� ேநர���

�ளஜா��� ஒ� ேயாசைன ேதா��ய�. இவைன� ேதா�க��� ேகா�ைடைய இ��பதா� நம��

எ�ன லாப�. ந� யாைனைய ���� ெகா��, பைடெய��� வ�த ெசலைவ�� ந�ட ஈடாக ேம��

பண�ைத�� ெப��� ெகா�ளலா� எ�� எ�ண� ெகா�டா�. அ�த எ�ண�ைத அவ�க�ட�

ெசா�ல��, அவ�க�ட����, தா� ����� ெகா�ட ப��கைள� தா�கேள ைவ��� ெகா��,

ேபா��� ந�ட ஈடாக ஒ� ல�ச� வராக� பண�� ��பதா�ர� ெப�மான��ள நைகக��,

இர�� ெப�ய யாைனகைள��, இர�� �ர��கைள�� ெப��� ெகா�� ெவ��ேயா�
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த�சா����� ���� வ�தா�.

“The regent of Ramnad came to terms according to which the Tanjore Raja

was allowed to remain in possession of the tracts conquered by him and to

receive one lakh of rupees in specie and thirty thousand rupees in jewels, two

large elephants and two pieces of Cannon.”

ஊ� ����ய �ளஜா ராஜா தன� இர�டாவ� மைன�யா�ய ராஜ�மா�பா��� மகைள கா��ேக

ரா� எ�பவ��� �க �ம�ைசயாக ெசல� ெச�� ��மண� ெச�� ைவ�தா�.

இ�ப� த�சா�� ராஜா ெசல�கைள அ�க���� ெகா�� ேபான காரண�தா� இர�� வ�ஷ�களாக

ஆ�கா� நவா���� ெச��த ேவ��ய க�ப� ெகா��க�படாம� ��ைவ�� த����ட�. இ�த

ெச�� அ��த ஆ�கா� நவா� �கம� அ�கா� �ளஜா��� ந�ல ெச�வா�� இ���ற�. வட�ேக

இ���� அவன� உற�ன�க�� ந�ல ெச�வா�� உைடயவ�களாக இ���றா�க�. �ளஜா�� த�

தக�பைன� ேபாலேவ ந�ல �ரனாக�� இ���றா�. ஆகேவ இவ� ��ய �ைர�� �க ெச�வா��

உ�ள அரசனாக ஆ���வா�. அ�ப� அவ� ெச�வா��� ெப�வ� நம�� ஆப�தாக��ட

��யலா�. ஆைகயா� அவைன இத�� ேம� வளர �டாம� த��க ஒ� உபாய� ேத�னா�.

அவ� இ�வைர ெகா��காம� இ���� க�ப� பண�ைத உடன�யாக� ெகா��க� ெசா�� ேக��,

அ�ப� அவ� ெகா��க ��யாம� ேபானா�, த�சா�ைர நம� பைடகைள� ெகா�� ஆ��ர���

அவைன ஒ� க����� ைவ��� ெகா�வ�தா� ந�ல� எ�� ��ட��டா�. அ�த ��ட�ைத

�ைறேவ��� ெபா��� ஒ� �தைன த�சா���� அ���� த�க��� ேசரேவ��ய ேப�க�

பண�ைத உடன�யாக� ெகா��க ேவ���, இ�ைலேய� த�க� பைடேயா� வ�� த�சா�ைர�

����� ெகா�ேவா� எ�� நவா� ெசா�� அ���னா�.
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அ�ேபா� �ளஜா��� அைம�� மரா��ய� �ரேதச�� ��ம���க� ராஜா�� மனைத� ெக���

ஆ�கா�� நவா� ேக��றப� ேப�க� பண�ைத� ெகா��க��டா� எ�� உபேதச� ப��னா�க�.

நா�, �ரதாப��ம ராஜா கால��� பத� இழ�� ஒ��� மைற�� வா��த நவா��� நா�ைட ����

ெகா��தேதா�, அவர� எ��யான ச�தா சாேஹைப�� ����� ெகா��த ந��ைய மற�� இ�ேபா�

அவ�க� ந��ட� ேப�க� ேக�ப� ச���ைல. ஆைகயா� ெகா��க ��யா� எ�� ப��

அ���னா�க�.

இ�த ப��னா� ஆ��ரமைட�த ஆ�கா�� நவா� �கம� அ�கா� எ�ப��� த�சா�ைர� �����

ெகா�வ� எ�ற ெவ���, �ளஜா�� த�ைத �ரதாப��ம� ெச�த உத�கைள�� மற�� தன�

மகனான உ�த� உ� உமரா எ�பவ�� தைலைம�� ஒ� ெப��பைடைய அ��� த�சா�ைர�

����� ெகா�ள அ���னா�.

இ�த� பைட த�சா�� ேகா�ைடைய ���ைக��� ��த� ெச�த�. அ�த �ைல��� �ளஜா���

அைம�த ��ம���க� ஆ�கா�� நவா�� பைடகேளா� ��த� ெச�வ�தா� ச� எ�� ��த�

ெச�ய� ���னா�க�. அ�ேபா� ராஜா�� அ���� இ�த ��ம���க� வ�வ���றா�க�

எ�பைத அ��த ராஜ சைப�� இ��த ஊ��ெப�யவ�க� ம�ன�ட� ெச�� நவா���� ெகா��க

ேவ��ய பண�ைத� ெகா��� சமாதானமாக� ேபா���வ�தா� ச�, அனாவ�யமாக ச�ைட

நட�தா� பல உ��க� ேபா���� எ�� ெசா�� எ�ச��தா�க�. இ�த ேயாசைனைய ம�ன� ஏ���

ெகா��, ஆ�க�� பைட ெசல��காக எ�� ல� வராக�� அ� த�ர பல ல�� ெப�மான

நைகக�� ெகா��� சமாதான� ெச�� ெகா�டா�. இைவ ேபாக இ��� ெகா��க ேவ��ய பா��

பண���காக ரா�ய��� மா�ர�, ��பேகான� ேபா�ற ப��கைள அவ�க��� உ�ைம� சாசன�

ப��� ெகா��� ��டா�.
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இ�ப� �ளஜா ராஜா�ட���� ஏராளமான பண�ைத� ெப��� ெகா�ட உ�த� உ� உமரா த�ைச�

ேகா�ைடைய� ���� ெகா�� ேம��� �றமாக� ேபா� வ�ல��� ேகா�ைடைய� ����� ெகா��

அ����தப� ���கா���ப���� அ�����த ேகா�ல�, இள�கா� �ைமைய த��ைடய

�வா�ன��� எ���� ெகா��, ����னா�ப��� ேகா�ைட��� �ற�ப��� ெச�றா�.

“By the first settlement dated 20th of October 1771, Tulajaaji agreed to pay

eight lakhs of rupees as arrears of tribute … By the second settlement dated

25th Oct. 1771 the Rajah assigned the district of Mayuram and part of the

district of Kumbakonam yielding an annual revenue of sixteen and a quarter

lakhs of rupees for two years in lieu of the payment of 32-1/2 lakhs of rupees

estimated as war indemnity.”

“As the possession of the Fort of Vallam, the key of Tanjore was of utmost

importance to the Wallajah interests, the Nawab directed his son Umdut Ul

Umara who settled the terms, to obtain possession of it. A fresh negotiation

ensured and Umdat Ul Umara forced the helpless Rajah to restore not only

Vallam but also Koyilady and Elangadu to the Nawab.”

�ற� �ளஜா ராஜா ய�வ�� ரா� எ�பவைர ெச�ைன�� அ���, நவாைப� ச����� சமாதான�

ேப��ப� அ��� ைவ�தா�. அ�ேபா� நவா� சமாதான� ேப�� மன �ைல�� இ�லாததா�,

அவேரா� ேபசாம�, அவ��� ஒ� ��ைரைய��, �ல வ��ர�கைள�� ெகா���, �ளஜா��� ஒ�

க�த� ெகா���� ���� அ�����டா�.

�ளஜா நவா��� ஏராளமாக� பண�ைத�� ெகா���, ரா�ய��� �ல ப��கைள�� எ��� ெகா���

��டதா� ரா�ய��� பண� த���பா� வ�த�. அ�த ேநர� பா��� நவா� தன� பைட� தளப�கைள

அைழ��, அவ�க�ட� தன� பைடெயா�ைற�� அ��� த�சா�ைர� ����� ெகா���ப�
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அ��� ைவ�தா�. அ�ேபா� வட�ேக ���� மாதவ ரா� சதா�� எ�பவ�� அ�� வ����தா�.

அவைன�� த� இர�டாவ� மகனான அ��� உமரா   எ�பவ�ட� த�ைச�� அ���னா�.

நவா�� அ�த� பைட த�சா���� வ�� ச�ைட ெச�� ேகா�ைட��� ���� ரா�ய�ைத��

அபக���� ெகா�ட�. ட�� நாேரா ப��த� எ�ற அைம�சைர ��வாக�ைத கவ���� ெகா�ள

�ய������ �லகால� ��பேகாண��� த���������, �ற� ெச�ைன��� ����ன�. இ�த

வைக�� �ளஜா ைக����� த�சா�� ரா�ய� நவா���� ெச�� அ�ப� இர�� ���

வ�ஷ�க� த�ைச நவா� ஆ���� இ��த�.

“Tanjore experienced the worst calamity during the three years, when the

Nawab controlled the Kingdom with his men. During the interval of about 2

years and seven months (actually from 17th September 1773 to 11th April 1776)

between the dethrownment and reinstatement of Raja Thulaja the country

remained under the direct Govt. of Nawab of Arcot.”
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ப�� ப�ென��

மரா��ய ேபா��ேல வ�ச�தா�� ஆ�ைக த�சா��� அ�வைர �மா� �� ஆ��க� நட��

வ�����ற�. இ� வைர மரா��ய ம�ன�க� ஆ�ைக�� ம�றவ�க� எ�ப����த ேபா���,

ம�ன�ைடய பா�கா�� பைட �ர�க� மா�ர�களாகேவ இ��� வ�����றா�க�. இ�த� பைடக�

ம��� ��த கள���� அ��ப� ப����தா� எ�தைன ெப�ய ேசைனைய�� இவ�க� �வ�ச�

ெச����பா�க�. அ�ப������ த�சா�� ேகா�ைட மரா��ய� ைக����� நவா�� ைக���

ேபாக காரண� எ�ன எ�பைத கவ��க ேவ���. அத�� ஒ� காரண�ைத ம�க� ெசா�னா�க�.

அ�ப��ப�ட ��ற�தா� எ�ன? பா��ேபா�.

�ளஜா ராஜா த�சா�� ரா�ய��� அரசராக ������ ெகா�ட நா� �தலாக ெப�ய அள�� தான

த�ம�க� எ�லா�� ெச�� வ�தா�. ேவத ��ப�ன�க��� ச�வ மா��ய�க� அ���,

������கைள� க��� ெகா���, ேகா��க�, ���� ேதவாலய�, ம��க� இைவகைள அவரவ�

����யப� க��� ெகா���� வ�����றா�. அ�ப��ப�டைவக��� �ர�தரமான

மா�ய�கைள�� ஏ�ப���� ெகா������றா�.

�ளஜா ந�ல அ�வா�. ந�றாக� க�� க�றவ�. ந�ல ேதா�ற�� உைடயவ�. மகா �ர�.

இ�ப������ இவ��� அைம�த ம���க� ��ம���களாக� ேபா���டன�. இதனா�

ராஜா���� ெத���� ெத�யாம�� பல தவறான �ய கா�ய�க� அர�ேக�� ெகா����தன.
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இ�ப��ப�ட �ய ��ப�� ��ேகா� ேபா��ேல எ�� ஒ�வ�. இவைன த�ைச வ�டார���

‘�����ைள அ�ணா’ எ�� �����வா�க�. இவ��� ரா�ய ��வாக அ�ேவா, �ஷய�கைள

ந�� �ர���� ெகா��� சாம���யேமா �ைடயா�. சதாரா����� வ�தவ� எ�ற ஒேர

காரண���காக இவைன ராஜா த� ம���யாக ைவ��� ெகா����தா�. ராஜாைவ� ������த

��ம���க�� இவ�தா� தைலைமயானவ�.

ேகாேன� ரா� எ�ெறா� ஆர� �ராமண�. இவ� ராஜா�ட� ஜேமதாராக� ப� ���� வ�தா�.

ஏேதா அரசா�க கா�யமாக அர�மைன�� வ�த ேகாேன� ரா� இ�த ��ேகா��ட� வாத� ��ய

ேந��ட�. அ�ேபா� ��ேகா��� ஆ�க� �ல� அவேனா� இ��தன�. அவ�க�� ஒ�வ�

ேகாேன� ராைவ அவம�யாைதயாக� ேப�னா�. இைத� ேக�� ேகாப�ெகா�ட ேகாேன� ரா� த�

க��ைய எ���� ெகா�� அவேனா� ச�ைட ெச�ய� ேபானா�. அ�ேபா� ��ேகா���

அவேனா� இ��த ம�றவ�க�� ஒ�� ேச��� ேகாேன� ராைவ� காய�ப��� ���� ��டா�க�.

க�ைமயான காய��ட� ேகாேன� ரா� அ�ப�� �ேழ ���� �ட�தா�.

அ�� அவ� �ட�த �ைலைய யா� பா��தா�� ��ேகா��� அவன� ந�ப�க��

ேவ��ெம�ேற தவ� ெச�����றா�க� எ��தா� �ைன�பா�க�. அ�த ��ற உண���

��ேகா��� இ��த�. இ�த ெச�� ம�ன��� எ��ய�ட� அவ� உடேன அ�த ம�த����

ேதைவயான ம���வ உத�கைள� ெச�� ����� அ��� ஓ�ெவ���� ெகா�ள� ெச����தா�

�ைழ����பா�. ஆனா� ��ேகா� த�ைன� கா�பா��� ெகா��� ேநா�க��ட� உ�ேள ெச��

ராஜா�ட� ேகாேன� ராைவ� ப�� இ�லாதைத�� ெபா�லாதைத�� ெசா�� ேகா� ������,

அவ� �ர��� தனமாக நட�� ெகா�டதா� அர�மைன ேசவக�க� அவைர� தா����டா�க�
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எ�� ெபா� ெசா�னா�. ராஜா�� த� மக��� உட�நல� ச���ைல எ�ற கவைல�� இ��ததா�,

அ�த ேகாேன� ராைவ கா�கைள� ��யா� க�� இ���� ெகா�� ேபா� ேகா�ைட�� ெவ�ேய

ேபா�����ப� உ�தர� இ�டா�. அத�ப�ேய கைட�ைல ஊ�ய� ஒ�வ� அவ� கா�கைள�

க��� ெத�ேவா� இ���� ெச�றா�. ேபா�� வ��� பா��ேலேய அவ� உ�� ���� ��ட�.

இ� �க�� ெகா�ர�, இதனா� இ�த நா���� ஏேதா ேக� வர�தா� ேபா�ற� எ�� ம�க�

ேப�னா�க�.இ�த ேசாக �க���ைய� க�� �க�� வ��தமைட�தன�. இ�ப� ஒ�வைன

அ�யாயமாக� ெகாைல ெச�த பாவ� தா� இ�ேபா� ராஜா பத�ைய இழ�� த���றா� எ�� ம�க�

ேப�� ெகா�டன�.

த�சா�� ரா�ய�ைத த�க��� க�ப� பண� வரேவ��ெம�பத�காக ஆ�கா� நவா� �����

ெகா�� ஆ��ர������� ெச��ைய ஆ��ேலய அ�கா�க� இ��லா��� இ��த Court of

Directors �� தகவ� அ���னா�க�. எ�ேபா�� ெச�ைன����� ஆ��ல அ�கா�க�

க�ெப� ேம� அ�கா�க��� எ��� க�த�க�� எ�லா� ஆ�கா�� நவா� ப��ய ெச��கைள

எ��வா�க�. ஏென�றா� ெத� இ��யா ��வ��� உ�ள பாைளய�கார�க�ட���ெத�லா�

க�ப� ெதாைகைய வா��� அ�கார�ைத க�ெப��� ஆ�கா�� நவா�தா� ெகா�����தா�. அ�ப�

நவா� �கம� அ�கா�ைடய �ஷய�ைத� ேக���ப�ட ஆ��ல க�ெப�யா�, இ�வைர த�சா��

ராஜாவா� இ�த ஆ�க�� நவா� ந�ைமகைள�தாேன அைட�� வ�����றா�. அ�ப����க க�ப�

பண� ெச��த��ைல எ�பைத� �� த�சா�� ரா�ய��� �� த� மக� தைலைம�� பைட

அ��� ச�ைட��� அவ�க�ட� க�ப� பண��, ��த ெசல�கைள�� வா��� ெகா�ட �ற��,

நவா� �யாய��லாம� த�சா�� ரா�ய�ைத� ����� ெகா�ட� �க�� அ�யாய�. த�சா��

ராஜா ெந��காலமாக ெச�� வ�த உத�கைளெய�லா� மற�����, ந��ெக�ட� தனமாக நவா�

நட�� ெகா�டதா�, ஆ��ேலய க�ெப�யா� லா�� ��ெக� (Lord Pigot) எ�பவைர�

ெச�ைன�� கவ�னராக �யமன� ெச�� அவைர� ேபா� த�சா�� ரா�ய�ைத ��� மரா��ய

ராஜா�டேம ஒ�பைட����� வ��ப� உ�தர��� அ��� ைவ�தா�க�.

க�ெப�யா�� உ�தர��ப� ெச�ைன வ�த லா�� ��ெக� த�சா���� வ�� நவா�ட����

ரா�யா�கார�ைத மரா��ய ராஜா��� மா��� ெகா������ அவ���� ப�டா�ேஷக��

ெச���� க�ெப���� தகவ� அ��� ைவ�தா�. இெத�லா� நட�த� ஏ�ர� 1776இ�.

�ளஜா ராஜா��� இ�த ஏ�ப��னா� ���த ச�ேதாஷ�. ஆ��ல �ழ����ய க�ெப�யா�ைடய
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க�ைண�னா�, ��, ேந�ைம இவ�ற� தன�� ரா�ய�ைத ���� அைட�தத�காக ஆ��ல

அ�கா�க�ட� த�ைச ேகா�ைட�� �ேலதா� Foujdar ஆ�ய ேசனா�ப� பத�கைள

ஒ�பைட�தா�. அ�த அ�கா�க�� ஆ��ல பைடக��கான ெசல��� எ�� பல �வ�த�கைள��

ராஜா ெச�� ைவ�தா�. இ� த�ர ஆ��ேலய�க��� ல�ச� ெபா�கா�க��, நா�� �ரேதச����ள

277 �ராம�கைள�� இனாமாக� ெகா��தா�.

தானமாக� தர�ப�ட �ராம�க�� �வர�:–

�வ�� �ரேதச� … 41 �ராம�க�

��க� … … 62 �ராம�க�

ெச��ய�மாேத� … 34 �ராம�க�

பால����� … 27 �ராம�க�

மா�� … 27 �ராம�க�

������ … 25 �ராம�க�

ேத�� … 31 �ராம�க�

அ�ய�கம�கல� … 8 �ராம�க�

நா�� �ைற�க� … 1 �ராம�

வ�வல� … 21 �ராம�க� ஆக ெமா�த� 277

இ�ப�ெயா� ஒ�ப�த� ஆன ���� ஆ�கா� நவா� த�சா�� ராஜா�ட���� தன��� க�ப�

வரேவ��ெம�� �ய��கைள ேம�ெகா�டா�. அத�� ராஜா நவா� அ�யாயமாக� த�சா��

ேகா�ைடைய� ����� ெகா�� கால�காலமாக� ேச��� ைவ����த நைககைளெய�லா�

�ைறயா�� ெகா�� ேபா���டைத� கண��� பா��தா� க�ப� ெதாைகைய� ேபால இர��

மட�� ெகா�ைள அ���� ெகா�� ேபா����றா� எ�� ெத���தா�. இ�ேபா��ள ரா�ய�

ஆ��ேலய� ���� ெகா��த ரா�ய�, ஆ�கா�� நவா��� எ�த �த��� நம��� ெதாட��
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�ைடயா�, ஆகேவ க�ப� க��வ� எ�ற ேப���ேக இட��ைல எ�� ேபசாம� இ��� ��டா�.

��� ேகாேன� ரா� எ�பவ��� நா� இைழ�த ெகா�ைம�னா�தா� தம�� இ�ப�� பல

��ப�க� ேந�����டன. நா�ைட இழ�� ெச�வ� இழ�� த��த ேபா� ெவ�ைள�கார� தய��

���� அவ�ைற� ெப�ேறா�. ��ேகா� ேபா��ேல ேபா�ற ��ம���க�� ெக� ம�யா� நா�

இைழ�த ����காக வ����ப�யா���ட�. �ர�மஹ�� ேதாஷ�� ஏ�ப����ட�. ஆைகயா�

இ� இ�ப��ப�ட ��மா��க�கைள அ�ட �ட��டா�. உ�தமமான ம�த�கைள�தா� தன��

அைம�ச�களாக ைவ��� ெகா�ள ேவ���, அவ�க�தா� �ேராக� ெச�ய மா�டா�க�. ெகா��

ெசய�கைள� (அகாத ����ய�) ெச�ய� பய�ப�வா�க� எ�� ��ச���� ெகா�டா�.

�ளஜா�� ��றாவ� மைன� ேமாகனாபா���� �ழ�ைத வர� ேவ�� �டாம�கல��� ஒ� ராம�

ேகா���, ��கர��� ெவ�� ைவ�தா�. அத� பலனா� அவ��� ஒ� �ழ�ைத �ற�த�. அ�த�

�ழ�ைதைய� ெப����� ேமாகனாபா� தா�� இற�� ேபானா�. தன�� ஆ� �ழ�ைத

இ�லாைமயா� ராஜா �ல�ணாபா�, ேமாகனாபா� இ�வைர� ��மண� ெச�� ெகா����தா�.

ேமாகனாபா��� ஒ� மக� �ற�� ப�ேத நா�க�� இற�� ேபா���. அத� ��� ஒ� ��ைள

�ற�த�. அ��� ஆ� வய�� ைவ�� ேபா�� இற�த�.
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ப�� ப�ெதா�ப�

�ளஜா ராஜா தன� ஆ�� கால��� ெதாட�க��ேலேய பல ��க�கைள� ச���தா�. அவ�

மைன�க���� �ற�த �ழ�ைதக�� இற�� ேபான ெச��கைள�� ெச�ற ப���� பா��ேதா�.

இ� ….

Thulaja Raja

�ளஜா ராஜா�� இர�டாவ� மைன���� �ற�த மகைள எ�� வய� ஆ��ேபா� கா��ேக ரா�

எ�பவ���� ��மண� ெச�� ெகா�����தா�. அ�த மக��� ஒ� ��ைள �ற�த�. அ�த�

�ழ�ைத�� மா��சா� எ�� ெபய�. அத��� �� ஒ� ெப� �ழ�ைத �ற�த�. அத�� சா�த�மா�

93



எ�� ெபய��டன�. சா�தாபா� எ�� ெசா�வா�க� அ�த� �ழ�ைதைய. இ��ர��

�ழ�ைதகைள� ெப����� ராஜா�� இர�டாவ� ெப� காலமா���டா�.

த� மக� வ��� �ற�த இ��� ேப�� �ழ�ைதகைள�� ராஜா அ�ேபா� வள��� வ�தா�.

அ��� �ழ�ைதக��, ராஜா�� த�ைதயா� �ரதாப��ம� காலமான ஆ��ேலேய இற��

ேபா�ன�. இ�ப� �ளஜா ராவா��� தன��� �ற�த ��ைளக�� இற��, மக� வ��� �ற�த

ேபர� ��ைளக�� இற�� த�ைம� ப��� ேபானா�. ராஜா�� மன� வ��தமைட�த�.

���ப��� ேந��த இ�த இழ�ைப �ைன�� �ைன�� ராஜா ரா�பகலாம உண� ச�யாக உ�ணாம�,

��க� ச�யாக� ��காம� ��� வ�ஷ�க� ப��த ப��ைக�� �ட�தா�.

ஆ�கா� ���� தன��� �ைட�க� காரணமாக இ��த த�ைச மரா��ய ம�ன�க� த�க��� இ�

க�ப� ெச��த ேவ��ய��ைல எ�� �த�� நவா� �கம� அ� அ������த ேபா���, �ல

நா�க� க���� த�கள� �� �ைலைம ச���லாம� ேபாகேவ, த�சா�� ரா�ய� த�க����

க�ப� ெச��த�தா� ேவ���, அ��� ����ேபான ஆ��க���� ேச���� தர ேவ���

எ�� வ������ ேக�ட�. அத� காரணமாக நவா�� மக� தைலைம�� ஒ� பைடைய அ����

த�ைசைய� ����� ெகா�� இர�� ஆ��க� ம�கைள� கச��� ���� வ�வ��

ப��யைத��, ஆ��ல க�ெப�யா�� தைல���� ேப�� நவா� பைடக� ���ப� ேபான �ற�

�ளஜா ராஜா ஆ��ைய� ெப�ற வரலா�ைற�� பா��ேதா�.

அ�ப� அவ� ���� ரா�ய�ைத� ெப�ற ேபா��� அவ�ைடய �ர�சைனக� �����ட��ைல.

ைம��� ைஹத� அ� 1781இ� த�சா�� �� பைடெய��� வ�� ����� ெகா�� ��ட�த�ட

ஆேற� மாத�க� த�ைசைய ஆ�� ெச���ப� ஆ���. அ�த காலக�ட��� த�ைச ரா�ய ம�க�

அ�ப��த� ��ப�க���� �ைற��ைல. ம�கைள� ������ க�ைமயான வ�வ��

நைடெப�ற�. நா��� ப�ச� ஒ� �ற�. �ைள�ச� �க�� �ைற�� ேபான�. 1780இ� �ைள�த

ெந��� அளைவ� கா���� ப�� மட�� �ைறவாக �ைள�ச� இ��த�. ைம�� பைடெய����

காரணமாக த�சா�� ரா�ய��� பல ப��க�� �ைள �ல�க� ப��ட�படாம� ேபா���. ��
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�ைலக�� ேசத�ப����தன. ஆைகயா� �� வர��� இ�ைல. ம�க�� ெப�� ப���ன� �ைழ��

நா� ேவ� இட�க���� ��ெபயர ேந��த�. . த�சா�� ரா�ய��� ஊ�கைளெய�லா� ைஹத��

பைடக� ���� ெகா�டன. அ�த கால��� த�சா�� ப���� ஒ� ெகா�ய ப�ச� ேதா��ய�.

ம�க��� உ�ண உண��லாம�, நாெளா��� அ��� எ��� ேப� இற�கலா�ன�.

ெகா�ைமக�� எ�லா� ெகா�ைம �ல�ட�க�� நரமா�ச� சா���டதாக�� ெச��க� வ�தன.

இ�த ேகாளா�கைள ய��� 1782இ� ��� ��தா�� த� ப����� த�ைச �� பைடெய���

வ�தா�. �ெர���கார�க� அவ���� �ைணயாக இ��தன�. இவ�க� இைண�� ஆ��ல

க�ெப�யா�� பைடைய� ேதா���ற� ெச�� மா�ர�, ��கா� ஆ�ய ப��கைள� �����

ெகா�� ெகா�ைள ய��தா�. இ�த� ெதா�ைலக��� ��� கா�பத�காக �ளஜா ராஜா ஆ��ல�

க�ெப�யா�ட� ஒ� ஒ�ப�த� ெச�� ெகா�� த�ைச அர�மைன�� ஆ��ேலய� பைடைய

ைவ��� ெகா�ள ஒ��� ெகா�டா�. மரா��ய ம�ன� ஆ��ல� பைடகைள ந�� வாழ ேவ��ய ஒ�

�� �ைல�� உ�வா���.

“On the 20th July 1780 Hyder Ali with a formidable army descended into the

Carnatic Payenghat through the Chengamma Pass. Slowly extending his

depradations, he crossed Coleroon river in May 1781 and entered Tanjore

Kingdom. He over ran the entire country. Closely following this devastation

famine broke out in the Tanjore country. Many thousands have died of want.”

த�ைச ரா�ய��� ப�ச��, ைஹத� அ��� பைடெய����, இ����த ���ைலக�� காரணமாக

����� வ�த�. �ளஜா ராஜா���� தா� இ� �ர�ப நா�க� உ�ேரா� இ��க�ேபாவ��ைல

எ�ப� ���� ��ட�. தன��� ��ைளகேளா, ேபர� ��ைளகேளா �ற��� த�க��ைல. த�

உ��� ஊசலா�� ெகா�����ற�. தன�� இற�த �ற� ெகா���டேவா, ரா�ய�ைத� ஆ��

��யேவா வா�� இ�லாம� ேபா���டேத எ�ற த��� ஏ�ப�ட�.

�ளஜா தன� த�ைதைய� ப�� �ைன��� பா��தா�. த�ைத �ரதாப��ம� ஒ� ராஜ�� ேபால

வா��தா�. �கைழ��, ெவ��ைய��, ெப�ைம�� அைட����தா�. எ�ண�ற உற�ன�கைள

ெய�லா� அ�ச���� ெகா�� ஆத��� வ�தா�. மாைலயானா� பறைவக� மர�கைள நா� வ�வ�

ேபால எ�ெக����ெத�லாேமா உற�ன�க� ராஜாைவ நா� வ�� ேச��தன�.
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இ�வள� ெப�ைம அவ��� இ��த ேபா��, அவ� ப��ய ஒ� ெந�ட� ம��� �ளஜா���

இ��� வ�த�. அதாவ� �ரதாப ��ம�ைடய த�ைதயாரான ��ேகா� ��மண� ெச�� ெகா�ளாம�

ைவ��� ெகா����த மைன���� �ற�தவ� இவ� எ�ப�தா� அ�. அ�ப�ெயா� அவ� ெபய�

தன�� ஏ�ப��ப�யாக� தா� நட�� ெகா�ள��ைல எ�ப�� �ளஜா��� ����. தன�� வா��

ச�ட�ப��� இ�ைல. உ�ைம��லாத வைக��� இ�ைல. ஆைகயா� அவ� ஒ� ����� வ�தா�.

த��ைடய �ல���, மரா��ய��� இ���� தன� தாயா�ய�, உற�ன�க�� வைக�� ந�ல

அழ��, ந��ண�க��, ராஜ வ�ச���� ஏ�ற ல�சண�க� உ�ள ஒ� �ழ�ைதைய ��கார�

எ���� ெகா��, அத�� ஜாதக க�மா�க� ெச�� ெகா�ள ேவ��� எ�ற ����� வ�தா�.

(ஜாதக க�மா எ�றா�, ��ைள �ற�த�ட� த�ைத வட�� �ைச ேநா��� ெச�� �நான� ெச��,

எ�, ெந�, ெபா�, வ��ர�க�, ப�, �ல� இைவகைளேயா, அ�ல� இவ��� �லவ�ைறேயா

தானமாக� ெகா���, �ப �ரக��� ேநர� அைம�த��, த� ெசா�த ப�த�கேளா�, ��கார� எ��க�

ேபா�� ��ைள�� �க�ைத� பா��த�, �ற� ஒ� �ப ந�ச��ர�, �ப நா�, �ப ரா� பா���

ஜாதக�மா ெச�� ெகா�வ�.)

மரா��ய�க�� ��யான �னா, சதாரா �தலான ப��க���� �த�க� அ��� ைவ�க�ப��,

ராஜா���� த��த வா�� அ�� ராஜ வ�ச��� யாராவ� இ���றா�களா எ�� பா��� வர�

ப��தா�க�. அ�ப� சதாரா ப����� ேபான �த�க��� ஒ� �ழ�ைத இ��ப� ெத�ய வ�த�.

அ�த ��ைளைய ராஜா ��கார� எ���� ெகா�வ� எ�� ��வா���. அ�த� ��ைள��

“சரேபா�” எ��� நாமகரண� ��ட�ப�ட�. யா� இ�த ‘சரேபா�’?

ச�ரப� �வா�, த�ைச மரா��ய வ�ச��� �த� ராஜாவாக இ��த ஏேகா� ஆ�யவ�க�� த�ைத
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ஷா�. அவ�ைடய மைன� �ஜா பா���� �ற�தவ� ச�ரப� �வா�. ம�ெறா� மைன����

�ற�தவ�க� ஏேகா�, ��ேடா� ஆ�ேயா�. இ�த ��ேடா� சதாரா���, �னா��� ஆ��

���தா�.

இ�த ��ேடா��� எ�� ��ைளக�. அவ�க� ச�பா�, ெகேலா�, மாேளா�, பரேகா�, நாேகா�,

ம�பா�, க�கா�, �ரய�பகராஜா ஆ�ேயா�. இ�த எ�டாவ� ��ைளயான �ரய�பகராஜா���

ெக�கா� எ�� ஒ� மக� இ��தா�. ெக�கா��� �வா�, தா�� எ�� இர�� மக�க�.

�வா��� ெக�கா� எ�� மக�. ெக�கா��� �பா�� எ�ெறா� ��ைள. �பா���� �வா�,

ஷா� எ�� இ� ��ைளக�. இ���வ�� ஷா� எ�பவ�� ��ைளதா� இ�ேபா� �ளஜா

��கார� எ���� ெகா��� ��ைள சரேபா�. எ�ன �ழ���றதா? ச�. இ�த ���ப மர�ைத�

பா��க�. ஓரள��� �ழ�ப� �ரலா�.

இ�ப� ேபா��ேல வ�ச��� ஏேகா��� வா��க�� வ��� �ற�த �ழ�ைத ஒ�� �ளஜா���
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��கார� �த�வனாக அைம�த� அவ��� மன� ����ைய அ��த�. அ�த �ழ�ைதைய

�ைற�ப� சா��ேரா�தமாக, ச��ரதாய�கைள அ�ச��� “ெநளப�” அ���� ெகா�� அைழ��

வ�தன�. ‘ேநளப�’ அ�ப�ெய�றா� எ�ன எ�� ��க� ேக�ப� ���ற�. சகல�தமான வா��ய

ேகா��க� �ழ�க ஊ�வலமாக வ�வ� எ�� ெபா��.

Noubet: Cerimonial music, the right to use which was specially granted by the

Government.

�ழ�ைதைய அைழ��� ெகா�� வ�� வ� ெந�க ம�க���� ச��கைர இ��� வழ��வ�.

உற�ன�க� அைனவ�� ஊ�வலமாக உட� வர, எ�லா சட���ைள�� ெச�� �ழ�ைதைய மகனாக

��கார� ஏ��� ெகா�டா�க�. 1787 ஜனவ� 22ஆ� நா� �ளஜா ராஜா சரேபா�ைய� தன� ��கார

மகனாக ஏ��� ெகா�டா�.

அ� ச�, இ�த ��கார �க��� ப�� எத�� இ�தைன build up எ��தாேன �ைன����க�.

���ற�. இ�த சரேபா�தா� த�ைச மரா��ய ம�ன�க�� கைல, இல��ய�, ம���வ�,

ஆரா���க�, இைச� கைலஞ�கைள ஆத��த� ேபா�ற எ�லா �ஷய�க��� வரலா��� இட�

ெப����ட �த�ைமயான ராஜாவாக� �கழ� ேபா�றா�. அதனா�தா�. �ரதாப��ம�

ேபா��கள����, �ர���� �ற�� ��றா� எ�றா� சரேபா� ேம�ெசா�ன கைல, இல��ய�

சமா�சார�க�� �ற�தவராக இ��தா� எ�பதா�தா� இ�தைன ெச��க�.

சா��ர �ைற�ப� �ளஜா சரேபா�ைய ��கார� எ���� ெகா�ட ேபா��, அர�ய� ��யாக

ஆ���ல �ழ����ய க�ெப�யா�, ெச�ைன கவ�ன�� உ�தர��ப� அதைன அ��க��க

ேவ���. ஆைகயா� �ளஜா ராஜா, ஜா� ஹ���ட�, ேசைன� தைலவ�க�, க�ன� இ���,

கமா�ட� இ�ேடா�, ���தவ மத ேபாதகரான பா��யா� �வா��� ஆ�ேயா�ட�� தன� த��

ப�� எ���� ெசா�னா�. இ�� ஹ���ட� எ�பவ� த�சா��� ஆ��ேலய�க�� �ர���யாக

Resident எ�� பத��� இ��தவ�.

�ளஜா தன� த��� �ழ�ைதயான சரேபா�ைய அ�த ஆ��ேலய அ�கா�க�� ைக�� ஒ�பைட��,

இ� அவைன ைவ���தா� ரா�ய பார� நட�த ேவ��� எ�� ெசா�னா�. அ��த நாைல��

நா�க�� வச�த ப�ச� �ன��� ஒ� �ற�த �ஹூ��த ேநர��� �ரதாப ராமசா� மகா� (மா�)

எ�� சைப�� த�பா� நட��, நா��ய� உ�பட கலா �க���க� நட�� அரசா�க ��மாசன���
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�ழ�ைத சரேபா�ைய உ�கார ைவ�� அைவேயா� அைனவ�� அவைன ஆ��வ��தன�. அ�த�

�ழ�ைத�� ராஜா��� உ�டான ம�யாைதக� ெச�த ��ன� �ளஜா மன� அைம� அைட�தா�.

ெச�ைன�� இ��த ஆ��ல க�ெப� அ�கா�க���� க�த� எ��னா�.

அ�த� க�த�:–

Letter dated January 26, 1787 to Sir Archibald Campbell, Governor of Madras as

translated by Maratha Interpreter.

“It has been my wish for two or three years past to adopt a son; but as I have

had no opportunity of carrying it into execution, it has hitherto been delayed.

Having now resolved to choose one out of my near relations, I have fixed upon

the son of Shahajee (the son of Soubajee Rajah, my near cousin by lineal

descent) who is ten years old and proper in all respects. Accordingly on the

2nd of Rubbi Sanni (22nd Jan.) in consequence of my wishes, I adopted and

named him Serbojee Rajah with all the forms of our religion; this has afforded

great relief to mymind. As your Excellency is my friend and favourer, I have

written a letter to give you this pleasing information. I am firmly convinced

that whatever favour and protection I have received from the Hon’ble

Company and from your Excellency will hereafter be continued to my child

Serbojee without deviation.”

இ�ப�ெயா� க�த�ைத �ளஜா ராஜா ெச�ைன கவ�ன��� அ���னா�.
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ப�� இ�ப�

�ளேஜ��ர ராஜா தன�� வா�� இ�லாம� ேபா���டதா�, த� உற�� ராஜவ�ச�ைத� ேச��த ஒ�

��வைன ��கார� எ���� ெகா�ட ெச��ைய ெச�ைன�� இ��த ஆ��ல� க�ெப�

அ�கா�க����, கவ�ன���� ெத���� ஒ� க�த� எ��ய ெச��ைய ��ைதய ப����

பா��ேதா�. இ�…..

த�சா�� ரா�ய��� அர�மைன�� �ளஜா ராஜா ெச��வ�த இ�ேபா�ற ெசய�கைள� கவ����

ெகா����த ராஜ ���ப�ைத� ேச��த �ல��� இவர� நடவ��ைகக� �� அ����

ஏ�ப����த�. இவ�ைடய நடவ��ைகக� அவ�க���� ���க��ைல. காரண� அவ�கள�

எ��பா���க� ேவ�. �ளஜா �க ���ர��� இற�� ேபாவா�. வா�� இ�லாம� அவ� இற��

ேபான�� ராஜா�க� யா��� எ�� ேபா�டா ேபா�� நட���. அ�ேபா� அவரவ���� �ைட�தைத�

���டலா� எ�� கா����தா�க� அவ�க�. அர�மைன �ைறய இ�ேபா�ற ����� பைட�ேதா�

�ைறயேவ இ��தா�க�.

அவ�க�ைடய �ைற, �ைற�ப�யான, எ�லா த��க�� பைட�த ராஜ வ�ச�ைத� ேச��த ஒ�

��வைன ��கார� எ���� ெகா�டேதா�, அவைன ஆ��ேலய அ�கா�க�ட� ேவ�

ஒ�பைட�����றா�. அவ�க� அ�த� ��வ��� ந�ல க��ைய� க����, உ�தமமான ராஜாவாக

ஆ����டா�களானா�, த�களா� எ��� ெச�ய ��யா� எ�ற கவைல அவ�க���. �ளஜா��

இயலாைம காரணமாக அர�மைன�� உ�கா��� ெகா�� �ைட�தைத� ����� ���

ெகா����தா�க� அவ�க�.

�ல �ய நல�கார�க� ஒ���� இத�� ஏதா�� மா�� க�����க ���மா எ�� ேயா��தா�க�. 100



�ரதாப��மராஜா இ��த ேபா� அவ�ைடய ஆைச நாய� அ�ன�ரணாபா� எ�ற ஒ�வ��� இ�

��ைளக� �ற�த� எ�பைத��, அ�� ���ணசா� எ��ற ஒ�வ� இற�� ேபானைத�� ராமசா�

எ�ற ம�ெறா�வ� அமர��ம� எ�ற ெபய�� இ��� வ�தைத�� பா��ேதா� அ�லவா? அவ�

�ளஜா ராஜா���� த�� �ைற ஆ�ற�. . இவ� ���ைடம���� இ��� வ�தா�. அ�த

அமர��மைன� ேத�� ���தா�க� அர�மைன�� இ��த �யமன� பைட�ேதா�. இவ����

ச�ட�ப� உ�ைம �ைடயா� எ�ற ேபா���, இைளய வய��கார�, ேம�� �ரதாப��ம ராஜா

���� ெச�����ற ஒ� வா��. இவைன ������ ராஜாவாக� ெகா�� வர ேவ���. அ���

�ளஜா இ���� ேபாேத அைத� ெச�ய ேவ��� எ�� ��� ெச�தா�க�.

இத�கான ேநர�ைத எ��பா���� ெகா����த இவ�க� �ளஜா ராஜா மன�ேசா�ேவா� இ��த ஒ�

நா�, அம� ��ைக அவ� ��பாக� ெகா�� வ�� ����னா�க�. அ�த அம��� தா� ராஜா���

வா��, தன��� த�� �ைற எ�� ெச�ைன கவ�ன��� ம�ன� எ��ய� ேபால ஒ� க�த�

தயா��� அ��� ைவ�தா�க�. அ�ப� க�த� எ��ய ம� நா� அதாவ� 1787 ஜனவ� மாத�

31ஆ� ேத� ராஜா இற�� ேபானா�.

மா�� ேபான ராஜா��� உ�தர��ையகைள அம���ைக ���� ெச�ய� ெச�தா�க�. ஒ���காக

உட� சரேபா�ைய�� ைவ��� ெகா�டா�க�. அத� �ற� த�ைச ேபராைச� கார�க� ெச�ைன���

ெச�� கவ�னைர ச��க��வத�காக� ேபா� �கா��டா�க�. அ�� கவ�ன� எ�ப� நட��

ெகா�வாேரா எ�ற பய��� அவ�ைடய மைன� ேல� ஆ��பா�� ேகம� எ�பவைர ெம�வாக

ந���ய� ேப� த�ன� க��� ெகா�டா�க�. அவ� �ல� கவ�னைர�� ச��க�� �டலா� எ�ப�

அவ�க� ந���ைக. கவ�ன� இ�த �ஷய� ���� க�க�தா�� இ��த அவ�கள� தைலைம

�ட����� க�த� எ�� அ�ம� ேக��� ெப��� ெகா�� த�சா�� வ�� ேச��தா�.

�ளஜா ராஜா இற�� ேபான ெச�� ���� �ய�ச� எ�பவ� எ������� ப�� இ�: –
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“The next morning Rajah who was rapidly sinking requested the attendance of

the Resident Mr.Hudleston, Col. Stuart, the Commandar of the Garrison and

Mr.Swartz. The dying prince then sent the following message to them. After

stating that in compliance with the suggestion of Mr.Swartz, he has appointed

Amar Singh to the Guardian of the Child and regent of the Country, till he

should be capable of succeeding to the throne.”

“In the course of the evening after the preceding conversation the Rajah’s

mother visited him and earnestly interceded on behalf of Ramasamy,

afterwards called “Amar Singh”. This combined with the advice of Father

Swartz determined Thulaja Raja to adopt the plan proposed. He accordingly

sent for his brother delivered his adopted son into his hands, desired him to

be his guardian and earnestly commended him to his care and affection.

But before his death he wanted to adopt some one to succeed him and for

that purpose, he chose Serfojee from a collateral branch and appointed his

brother Amar Singh as Regent till the boy came of age.”

இத�� ��பாக அம����� ஆதரவாள�க� த�ைச அர�மைன�� இ��த ஆ��ல அ�கா�கைள�

ச��க�� ைவ����தா�க�. ஆ��ல அ�கா�க�� இவ�க� எ�ண�ப� நட�� ெகா�ள

ச�ம�����தா�க�. கவ�ன� ஆ���பா�� ேகம�, த�சா���� வ��, சரேபா�, அம���

இவ�க��� ெந��கமானவ�கைள எ�லா� அைழ�� �சா��� ��� 12 ேப� ெகா�ட ஒ� ��ைவ

�சா��தா�க�. அ�த� �� அம����� ஆதரவாள�க� ஏ�பா� ெச����தவ�க�. அவ�க� எ�த

சா��ர��, ரா�ய சா��ர�� அ�யாதவ�க�. �யாய�, த�ம� இவ�ைறெய�லா� ஓர� க�����
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இ�த ப���வ� �� த�சா�� ரா�ய�ைத ஆ�� உ�ைம அம�������தா� உ�� எ��

கவ�ன�ட� ஒ��த� அ��தா�க�.

இ�த �சாரைண��� �� கவ�ன� ஆ���பா�� ேகம�, அம���ைக அைழ�� 1787 ஏ�ர� மாத�

7ஆ� ேத� த�ைச ராஜாவாக ப�ட� க�� அமரைவ�தா�.

அம���.

அம��� த�சா�� ராஜாவாக ������ ெகா�� ஆ�� ��ய� ெதாட��னா�. ராஜா�க �யாய�ப�

சரேபா�தா� ஆ���� வ����க ேவ���. ஆனா� �ல� ெச�த �����னா� அம��� அ�த�

பத��� அம��தா�. தா� அரசனாக ஆன�� இ�த அம����னா� ��வ� சரேபா���� பல

ெதா�ைலக� ெகா��க�ப�டன. �ளஜா ராஜா தா� இற��� த�வா�� தன� ��கார மக�

சரேபா��� பா��யா� �வா��ைச பா�காவலராக �ய��������தா� அ�லவா? அதனா� அவ�

அ��க� அர�மைன வ�� சரேபா�ைய� கவ���� ெகா�டா�. அ�ப� அவ� அர�மைன��

இ��த ேபா� கவ��த வைக�� அ�� சரேபா���� ச�யான பா�கா�� இ�ைல எ�பைத ����

ேகா�� ெச�ைன கவ�ன���� க�த� எ��னா�.

அ�த �ைல�� த�சா���� �ழ����ய க�ெப��� ெச�ைன கவ�ன� ��ய ெர�ெட��

ஒ�வைர �ய�����தா�. அவ� �ல� �வா��� பா��யா� ெச�ைன கவ�ன���� க�த� எ�த,

அ�த� க�த��� �வர�கைள கவ�ன� இ��லா��� இ��த க�ெப� ைடர�ட�க���� ெத�ய�

ப���னா�. அத� ேப�� க�ெப�யா� �ற���த உ�தர� ஒ�� த�ைச�� அ��� ைவ�க�ப�ட�.

அ�த உ�தர��, சரேபா�ைய அம����ைடய ெதா�ைல����� �����, அ�த� ��வைன

�வா��� பா��யா� வச� ஒ�பைட�� அவ���� த� அர�மைனைய ஒ��� அ�� அவ����

�ைணயாக �ல ப��த�கைள�� �ய��க ேவ��ெம�� இ��த�.

“The next morning he (Serfojee) for the first time, since his confinement saw

the Sun.” ெவ� உலைக��ட பா��க��யாதப� உ�ேள அைட�� ைவ�க�ப����த சரேபா�

அ��தா� ��யைன� பா��தா� எ�� எ���றா�க� எ�றா�, அ�ேபா���த �ைலைமைய

உண��� ெகா�ள ���றத�லவா?

“Having noticed that the house, was nearly cleaned out and Serfojee’s

103



furniture removed there. I (Resident) conducted him to it and placed a guard

of 12 sepoys over him. I have ordered a proper person, recommended by

Mr.Swartz, a Maratha Brahman named Dhada Rao to attend to his education.”

த�ைச�� �தா�க� (Resident) 1789 அ�ேடாப� மாத� எ��ய ���� இ�.

�ழ����ய க�ெப�யா� சரேபா����, அவ�ைடய ���ப�தா���� ெசல��� ஒ� ஏ�பா�

ெச�� ெகா��தா�க�. “An establishment was formed amounting to one thousand

and seventy seven star pagodas monthly for Serfojee and his relatives and

one thousand star pagodas each to the three widows of the deceased Rajah.”

இ� 24-9-1790இ� எ�த�ப�ட ����.

அத� �ற� சரேபா� �ணாக ெபா�ைத� ேபா�காம� �வா��� பா��யா�ட� ஆ��ல� ப��க��,

எ�த��, ேபச�� க��� ெகா�டா�. �வா��� பா��யா�� சரேபா��ட� கா��ய அ���,

அரவைண���, ப��� ஒ� த�ைத மக�ட� கா��ய அ�ைப� ேபா�ற�. இ�த அ���

�ைண��னா� சரேபா� பல கைலகைள��, ெமா�கைள��, ப�பா�கைள�� க�க��, அ���

ெகா�ள�� ���த�.

ஆ��ல� த�ர சரேபா��� தா� ெமா�யான மரா��ைய�� ப��க, எ�த, ேபச �க ந�றாக�

ேத��� ெப�றா�. த�� ெமா��� அவ���� க��� தர�ப�ட�. இ�ப� சரேபா� பல ெமா�க��

பா����ய� ெப�வத�� இ�த� கால� �க�� பய�ைடயதாக இ��த�.

ெச�ைன கவ�னேரா� அ��க� ெதாட�� ெகா�� �வா��� பா��யா� அம��� சரேபா����

ெகா��� வ�த ெதா�ைலகைள ���த� ெச�தா�. இ�ப� எ�தைன நா�க� சரேபா�ைய� த�ைச��

ைவ��� ெகா�� பா�கா�� ெகா��க ����. அவைன ெச�ைன��� ெகா�� வ�� க��

ப������, �ர� ெச��த ஓ� ம�னனாக உ�வா�க ேவ��� எ�� �வா��� பா��யா� ���

ெச�தா�. க�ெப� அத�� ச�ம��த�.

��கார� தாயா�� �ளஜா�� மைன��மான �ல�சணாபா� காலமானைத அ��� அவ�ைடய

அ��ம� ��ையகைள ������� ம�ற இ� தாயா�க�ட� சரேபா�, �வா��� பா��யா��

�ைணேயா� ெச�ைன��� ெச�றன�. அ�� இவ�க� கவ�ன�� மா�ைக� ேதா�ட�� ப�களா��

த��� ெகா�� ப��ைப� ெதாட��தா�.
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ெச�ைன�� கவ�ன� மா�ைக� ேதா�ட��� வ��� வ�த சரேபா��� க���கான ஏ�பா�கைள�

ெச����� Gerick (ெக��) எ�பவைர ெபா��பாளராக �ய������ �வா��� பா��யா�

த�ைச��� ����னா�. ெச�ைன�� ��ய கா�பாள�ட� �ட�ப�ட சரேபா�, �வா���

பா��யா� த��ட� இ�����தா� எ�த அள��� ம����யாக இ�����பாேரா, அேத

ம�����ட� ெக�� எ�பவ�ட�� பழ�� ெகா�� வா��தா�.

இத��ைடேய �ழ����ய க�ெப�யா�, த�ைச அர��� வா�� அமர��மனா, சரேபா�யா எ�பைத

ஆ�� ெச�தன�. இத�� ��� ப��த�க�� �� ப�ேசா��� அம��� தா� எ�� ���

ெச�தா�கள�லவா? அ�த ���ன� ஆதாரமாக� கா��ய சா��ர ��கைள� ெகா�� வா��க�

எ�றன� க�ெப�யா�. அம���ைக�� இ� ���� �சா��தா�க�. இ�த ஆவண�கைள ெய�லா�

கா��� இ��த மகா ப��த�க��� அ��� அவ�க�ைடய ��ைவ� ேக����தன�

க�ெப�யா�.

“The Board resolved to call on the most learned Pandits in Bengal and Benaras

for answers to the substance of the questions put to the Pandits at Tanjore

that those questions were translated by the late Sir William Jones into

Sanskrit and transmitted to the Pandits of bengal and Benaras whose answers

had been duly received and translated for the use of the Board.”

சரேபா�ைய�� பா�கா�� ெகா��� அம��� ெதா�ைல ெகா��க ��யாதப��� த�ைச��

த������மா� ெசா�� அ��� ைவ�தன�. அவ�� அத�ப� Gerick உட� ெச�ைன�����

�ள�� வ���ற வ��� ���க����ற� ெச�� அ�� பறைவ த�சன� (அ�� ேவத���வர�

ஆலய� மைல �� இ���ற�. அ�� �ன�� ேகா�� �ரசாத� அ��த இ� க��க� வ�� அ�த

ேகா�� ���க� த�� �ரசாத�ைத� சா�������� பற�� ேபா��. இதைன ம�க� �����த
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த�சன� ெச�வ�.) ெச�� ெகா�� வ�தா�.

��� அம����ட� இ��த பய�தா��, ைக���� ெப��� ெகா�� எ�த சா��ர�� ெத�யாத 12

ேப� ெபா�யான சா��ர��கைள� சா��யாக� கா��னா�கள�லவா? அவ�க�� இற�� ேபானவ�க�

ேபாக, �த��ளவ�க� த�க��� எ�த சா��ர ஞான�� �ைடயா� எ���, ெபா�யாக அ�ப�

எ��� ெகா��க� ெசா�னப� எ��� ெகா��ேதா� எ�� �வா��� பா��யா�ட� ஒ���

ெகா�டா�க�. இ�த� ெச��ைய�� பா��யா� ெச�ைன கவ�ன���� ெத�ய� ப���னா�.

ெபா�யான தகவ�கைள� ெசா�� சரேபா�ைய ��கார� எ��த� ெச�லா� எ�� அம���ைக அரச

பத��� உ�கார ைவ�த அ�த 12 மகா ப��த�க�� ெபயைர� ெத��� ெகா�ளலாமா?

1. பாடலா�சா�யா

2. மாதவா�சா�யா

3. தாதா ரா�

4. ஜனா�சா�

5. அ�பா சா���

6. ராமா சா���

7. ச�ய�� ஆ�சா�யா

8. நர��மா�சா�

9. ஜனா�சா� (2)

10. �ஜ�க ரா�

11. பா�ப�ணா

12. மாதவா�சா�� ம�மக�

இவ�க�� ஜனா�சா� ச��யா�யா� ��டா�. தாதா ராைவ �சா��த ேபா� தா� ெபா� ெசா�னதாக

அ�� ெகா�ேட ெசா�னா�. ஜனா�சா� (2) தன�� உ�ைம�� எ�த த�ம சா��ர�� ெத�யா�

எ�� ஒ��� ெகா�டா�. அ�பா சா��� தன��� த�ம சா��ர� ெத�யா�, ம�றவ�க� ெசா�ன

இட��� ைகெய��� ம��� ேபா�டதாக� ெசா�னா�. இ�ப� பல�� தா�க� ேபா� ஆசா�க�

எ�பைத ஒ��� ெகா�டன�.

இ�த �வர�கைளெய�லா� �வா��� பா��யா� க�ெப� அ�கா�க��� எ��னா�. அவ�க�
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அம���ைக பத� ��க� ெச�� அ��� ��� சரேபா�ைய அரசராக ஆ���ப� எ��னா�க�.

அத�ப� சரேபா� 1798 ஜு� மாத� சரேபா� II எ�� ெபயேரா� அரச பத�ைய ஏ��� ெகா�டா�.

ஆ��ல க�ெப�யா� �� ெந� �ைறக���� �ற�பாக அரசபத��� வ�த அம���ைக ������

சரேபா�ைய அரசராக அ���த ெசய��� த�ைச ரா�ய�� ம�க� ம����ேயா� வரேவ�றன�.

107



ப�� இ�ப�ெதா��

Serfoji II

ெச�ற ப���� �ளஜா ��கார� எ���� ெகா�ட ��வ� சரேபா� இ���� க�ெப�யா��

�ைணேயா� அம���ைக� பத������ ������ த�சா�� ராஜய��� ராஜாவாக� பத� ஏ���

ெகா�ட �க���கைள� பா��ேதா�. இ�த அம���ைக� ப�� ஆ��ேலய�க��� எ�ரான

உண��க� ெகா�ட ேதசப�த� என�� ஒ� வரலா� உ��. அத��� இ�ேபா� ேபாக ேவ�டா�.

த�சா�� ராஜதா��� நைடெப�ற வரலா�� �க��கைள ம��� பா��ேபா�. இ�….

சரேபா�, இ�த� ெபய� த�ைச மரா��ய ம�ன�க� வரலா��� ெப�ைம���ய ெபயராக

�ள��ய� எ�ப� அைனவ���� ெத���. அவர� கால� த�ைச�� கைல, இல��ய

வள���க��� ����ட� எ�பைத�� அைனவ�� அ�வ�. அவ� கால���தா� ச��த

������க� வா��� வ�தன�. அ��� அவ�க� அைனவ�� சரேபா��� ஆ�ைக���ப�ட

ஊ�க��தா� இ��தன� எ�ப�� ெப�ைம���ய �ஷய�. ைவ��ய சா��ர��� வ�லவ�க��,

த��� �லவ�க�� இவ�ைடய சைப�� ஆத��க� ப�டன�. இவ� ெச�த ஒ� ��ைம

எ�னெவ��, ைவ��ய சா��ர ���க�கைள ைவ��ய�க� எ�த, அதைன� க�ைத வ���

�லவ�க� வ��� ைவ�க, இ����ட “சரேப��ர ராஜ ைவ��ய �ைறக�” எ�� க�ைத ��க�

நம��� ப��க� �ைட���றன. இைவ சர�வ� மகா� �லக��� ெவ���க�.

சரேபா� II எ�ற அரசா�க ஆவண�க�� ����ட�ப�� ம�ன� ��ன��� இைளஞனாக பத���

வ�� ��ட கால� பத� வ��� ����த வய�� காலமானா�. இவ� பத��� வ�த�ட� தா�
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பத��� வ�வத�� ��பாக நைடெப�ற அ�யாய�க��ெக�லா� ப�கார� ெச�தா�. ம�க� பல

ெதா�ைலகைள அ�ப��த காரண�தா� அவ�க��� ந�ைம பய��� பல கா�ய�கைள

நைட�ைற� ப���னா�. ராஜா�க��� கண�� வழ��க�� ���� �ைளயா�� ெகா����த

ெப�� ெப��சா�கைள� �ர�����, அவ�ைற� �� ெச�தா�.

தன��� சமமான அ�த�� உ�ள கா��ேக �ல������ ய�னாபா�, அக�யாபா� ஆ�ய

இ�வைர�� ��மண� ெச�� ெகா�டா�. �ழ����ய க�ெப�யா�ட���� த�சா�� ரா�ய����

வரேவ�����த பா�� பண�ைத� ���ப� ெப�றா�. த�சா��� அ�ேபா� Resident எ��

பத��� இ��தவரான Macleod எ�பவ� சரேபா��ட� �யாயமாக நட�� ெகா�ள��ைல. இவ�

�தான �கா�கைள சரேபா� ம�ன� 1800ஆ� வ�ஷ� ேம மாத� 27ஆ� ேத� ஒ� க�த� �ல�

ஆ��ல �ழ����ய க�ெப��� ேமல�கா�க���� ெத���தா�. அத� ேப�� த�ைச அரசா�க

அ�கா�க� �லைர க�ெப�யா� �சாரைண�� அைழ����தன�.

அத�ப� த�தா�ய�பா எ�பவ�ைடய தைலைம�� ேம�� இர�� அ�கா�கைள� ெச�ைன��

�சாரைண�� ப�� ெகா�ள அ��� ைவ�தா� சரேபா�. க�ெப� அ�கா�க� இவ�க�ட�

�சாரைண நட��ன�. �சாரைண�� ���� ெர�ெட�� ெம�ேலா� �� தவ� இ��ப� ெத�ய

வ�த�. ஆைகயா� அவ� பத� ��க� ெச�ய� ப�டா�. பத������ ெவ�ேய�ற�ப�ட

ெர�ெட�� ெம�ேலா� பத� ேபான�� �க�� மன� ெநா�� ேபானா�. சரேபா���� தா� இைழ�த

���க� அவர� மன�சா��ைய வ������க ேவ���. அவ�� அவ�ைடய மைன���

ராஜா�ட� ெச�� த�க� பத� ேபான�ற� �க�� �ரம�ப��� ெகா������ ெச��ைய�

ெசா�� வ��த� ப�டன�. ராஜா�� �க�� ெப��த�ைம�ட�, அவ� தன��� ெச�த ���கைள

�ைனயாம� அவ��� ப�னா�ர� �பா� பண� ெகா��� உத�னா�.

ராஜா சரேபா��� இர�டாவ� மைன� அக�யாபா��� ஒ� ெப� மக� �ற�த�. அ�த�

�ழ�ைத�� �ல�சணாபா� எ�� ெபய��� அ�ைமயாக வள��தன�. சரேபா��� ��பாக
109



ரா�ய�ைத ஆ�ட அம��� ச�யான �ைற�� ஆ�� ெச�யாததா� ம�க� வ��தமைட�தைத

ெயா�� ����� க�ெப�யா� தா�கேள ரா�ய�ைத ஆள ��வ�த ேபா� சரேபா��� அத��

ச�ம��� ஆ��� ெபா��ைப� க�ெப� கவ���� ெகா�ள அ�ம��தா�.

ெம�க�� �வ�க�� ப���, மரா��ய வரலா��� ெச��க��ப���, ����� ச���ர

ஆ��ய�க�� ����ப��� அம����� �� பல �ைறக� க�����க� ப�டா��, �ைலைம

அ�ப� இ�ைல எ�ப�� ேவ� பல வ�க�� ெத�ய வ��ற�. அம���ைக� ப��ய ஓ� ஆ��ல

வரலா�றா��ய�� ��ைற� பா��க�.

“A liberal prince (Amar Singh) no doubt, he worked for the welfare of his

people. Anxious to promote cultivation, he granted an increase of the ryot’s

share of the produce, suspended the colletion of duties on grain exported for

the relief of the famine sticken Ramnad in 1794, set up a Court and introduced

individual settlement in the place of the village settlement.”

அம��� கால��� அவ� அைம�ச� �வராயைர த�ேபா� ��வார� எ�வள� எ�� ேக�க அவ�

‘அேனக நா�களாக ��ம�க� 100�� 30 வார� ெப���றன�’ எ�றா�, உடேன அம��� இ� 100��

40 �த� ெகா��க� எ�� உ�தர��டாரா�. இ����� ராஜா ம�க� நல�� அ�கைற

ெகா����தா� எ�ப� ெத��ற�. எ��� சரேபா�ைய��, ஆ��ல க�ெப�யாைர��

ஆத��ேபா� அம��� ப�� ஒ� அவ�றான ெச��ைய� பர�� அவைர ��க �ய�������றா�க�

எ�ப� ெத��ற�.

அம������ அர��ைம இ���றதா இ�ைலயா எ�ப� ேவ�. ஆனா� அவ� ��வாக�ைத ந�ல

�ைற�� நட��னாரா இ�ைலயா, ம�க� நல�� அவ��� அ�கைற இ��ததா இ�ைலயா எ�ப�

ேவ�. எனேவ அவைர �த� ேபால உ�வக� ப���� �ய�� நைடெப�� அவ� ��க�ப�����றா�

எ�பைத�� க��க ���ற�. இ�ைலயா?
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த�சா���� ராஜா சரேபா� ம�னனாக வ�த �ற� ஆ��ேலய க�ெப�யா� த�க� பைடகைள

ேகா�ைட����� �ல��� ெகா�� கா� ெச�� ெகா��தன�. அ� வைர��� த�ைச ராஜாைவ

ந�பாதவ�க� சரேபா� வ�த�� அவ�க��� ஒ� ந���ைக �ற����க ேவ���. த�ைச

ராஜா�க� ப�கைள க�ெப�யா� எ���� ெகா�ள ேவ��ெம��ற ��ைவ எ��த ேபா�

க�க�தா����� க�ெப��� இ��ய தைலைம அக� ெச�ைன க�ெப�யா��� ஒ� க�த�

எ��ன�. அத�ப� சரேபா��� ச�மத�ைத� ெப��ப� �����தன�. ராஜா�� தன�

மன���வமான ச�மத�ைத� ெத���தா�.

த�ைச ம�ன� சரேபா��� ஆ��ல க�ெப�யா�� ஒ� ஒ�ப�த� ெச�� ெகா�டன�. அத�ப�

ஆ��ல� பைட த�ைச� ேகா�ைடைய ��� ெவ�ேய���� எ���, அத� �� ராஜா

ேகா�ைடைய� த� ���ப�ப� வ��ப���� ெகா�ளலா� எ��� அ�த ஒ�ப�த� ெசா��ய�.

அ�த ஒ�ப�த�ப� க�ெப�யா� ராஜா�� ெசல�க��காக ஒ� ல�ச� ந�ச��ர பேகாடா பண��,

வ� வ��� ஐ��� ஒ� ப�ைக�� எ�லா ெசல�க�� ேபாக ��ைய அம���ைக ஆத��பத�காக�

ெகா��பெத��� ��மா��த�. ஆ���� 25000 பேகாடா அம������� ெகா��க ��வான�.

இ�த ஒ�ப�த� 1801இ� ெச�� ெகா�ள� ப�ட�.

இ� ெகா�ச� ராஜா�க சமா�சார���� மாறான �ல ெசா�த �வகார�கைள� பா��கலா�. ராஜா

சரேபா� இர�� ெப�கைள� ��மண� ெச�� ெகா�ட ெச��ைய� பா��ேதாம�லவா. அ�த�

��மண���� ��பாக அவ��� ஒ� ந�ல அழ���, �ணவ��மான ெப��ட� ெதாட��

இ��த�. அ�த� ெப��� ராஜா��� மன��� உக�த வைக�� நட�� ெகா��

அ��ேயா��யமாக இ��� வ�தா�. அ�த� ெப���� இர�� �ழ�ைதக� �ற�� இற��

ேபா�ன. இர�டாவ� �ரசவ��� ேபா� அ�த� ெப��� இற�� ேபானா�.

அவ� ஒ� நா� ராஜா�ட� த� �ைனவாக அ�னச��ர� ஒ�ைற க�ட ேவ��� எ�ற

���ப�ைத� ெத���தா�. அ�ப�ெயா� ���ப�ைத� ெத������த காரண�தா�, அவ�

காலமான�� ராஜா அவ� ���ப�ப� ஒ� அ�ன ச��ர� க�ட ��� ெச�தா�. அ�த� ெப���
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ெபய� “��தா�பா�”. அவ�ைடய ெபய�� ராேம�வர� ெச��� வ��� ஒர�தநா��� ஒ�

அ�ரகார�, ேகா��, �ள�, ேதா�ட� இவ�ைற�� அைம�� அ�� ேவத ப��த�கைள��

��யம��� அ�� “��தா�பா� ச��ர�” ��வ� ப�ட�.

இ�த ச��ர� ெதாட��� ந�றாக நைடெப�� வைக�� அத�ெக�� �ல�ல�க� �வ�த�களாக�

தர�ப�டன. இ�த ஆவண� 1802 ஜனவ� 16ஆ� ேத� ெபா�க� ப��ைகையெயா�� ��ம�

வ�ஷ� �வ�� ைவ�க�ப�ட�. அ�த ச��ர��� வாச�� இ���� ஒ� க�ெவ�� ����ற ெச��

இேதா:–

“�ம� ேபா�ேல வ�ேசா�தம இ��ரப� �ேர�ட�ரஸாத ஜ�த �ரதாப �����த��� வா�பாக

�வாத�த�ய �ப�ச��த ��� ரா�ய ஸா�வெபளம ே�ா�ச �லலாம ேசாளாவ� நாயக த�ச�ரா�ச

�ம�த மகாராஜா ச�ரப� சரேபா� ராேஜ ஸாேஹபயா� ��� ெஸளப�யவ� ��தாபா� அ�மாேச

நாேவ �ேஸ� மா����த த�ச�ரவ ப���ேகா�ைட யா���தலாச ம�ய���த அ�ன ஸ�ரவ,

அ�ரஹாரவ, �வாலயவ, ����தல இ�யா� அேமாக த�ம �ர���லா தா�க — சா�வாஹன சக�

1722 ��ம� நாம ஸ�வ�ஸர� ��ய ��த �ரேயாத� ��ர வாஸா�க� ைத மாச� பா�� /

ஆ��ல� 16-1-1802 ஆ��.”

இ��� அ�த ச��ர� உ�த� ��தா�பா� �ைனவாக ராேம�வர� ெச��� யா���க�க� த���

���யாக ��வ��க� ப�� வ��ற�.

இத� �ற� ராஜா ���த யா��ைர�காக ேசாழ ம�டல� ��வ�� ஒ� �ைற��, �ர�க யா��ைர

ஒ� �ைற��, கா�� கட�� கல��� ���கா��� ஒ� �ைற��, பழ� மைல�� ஒ� �ைற��,

க�ைக ந��� ��த �ரா�வத�� ஒ� �ைற�� பயண� ெச�தா�. அ�ப� அவ� யா��ைர ெச���

வ�ெய�லா� ராஜா���� த��தப� ம�யாைதக� ெச�ய ஏ�பா�க� ெச�� ைவ�க த�ைச

ெர�ெட��� �டேவ வ�தா�. க�ெப� ஒ�ப�த�ப� ராஜா��� ஏ�ற ம�யாைதகைள

ெச���ட�க�� எ�லா� க�ெப� ஏ�பா� ெச�� த��.
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ேம�� அ�த ஒ�ப�த�ப� க�ெப�யா��� ��த� காரணமாக� ேதைவ�ப�� ேபாெத�லா�

ேகா�ைடைய உபேயா��க அ�ம��� ெகா��க� ப����த�. ெர�ெட��டாக இ��த

Blackburn எ�பவ� ராஜா க�ெப��� உ��ைணயாக��, நாணயமாக�� நட��

ெகா����பதாக� க�ெப� உய� அ�கா�க���� க�த� எ��னா�.

இ�த ெர�ெட�� Blackburn ப��கால� ���� த� ஊ���� ����� ெச�ற �ற��

சரேபா��ட� அ�� ெகா�� அவ���� �ல ��தக��க�, �ேகாள� பட��க�, ெவ���

பா��ர�க� ஆ�யவ�ைற அ��� ைவ�தா�.

பழ��� யா��ைர ேபா�� ��னதாக ரா� அக�யாபா��� இர�டாவ� ெப� �ழ�ைத �ற�த�.

அத�� ராஜ�மாரபா� எ�� ெபய� ைவ�தா�க�. இவ� கால��� ஓ� அ��வமான பறைவ

எ�����ேதா அர�மைன�� வ�� ேச��த�.

மகாராஜா�� மைன� அக�யாபா��� ��றாவ�� ெப� �ழ�ைத �ற�த�. அத�� பாய�மாபா�

எ�� ெபய��டா�க�. ராஜா எ�லா மத��னைர�� ம����யாக ைவ����தா�. இவ� எ�ேபா��

�வ�ைஜ ெச�வா�. �ராண இ�காச ச���ர �ரவசன� ேக��� ெகா����பா�. இ�த மரா��ய

ம�ன�க�� வரலா�ைற ���� பா�ராய� எ�பவைர� ெகா�� ம�ன� எ�த� ெச�தா�. 1803 மா��

மாத� 25ஆ� ேத� இ�த� ப� ெதாட�க� ப�ட�.

1832 மா�� 8ஆ� ேத� சரேபா��� உட� நல� ச���லாம� ேபான�. மா������ ���ண

�லாச� எ��ற அர�மைன��� ெகா�� வர�ப�டா�. அ����த எ�லா மஹா�க�� ��ைவ��

�ட�ப�டன. அர�மைன�� பல�த காவ� ேபாட�ப�ட�. இர� 6 நா�ைக�� �ராய���த� எ��

இற�பத�� ��� ெச�ய�ப�� சட�� நட�த�. இர� 11 நா�ைக�� ராஜா உ�� ��தா�. காைல��

ஊ� ��வ�� த�ேடாரா ேபா�� அ���க� ப�ட�. காைல�� பைடக�� ரா�வ ம�யாைத�ட�

அவர� உட� ேகா�ைட�� ெவ�ேய ெகா�� வர�ப�ட�. வட�� வாச�� அ�த�வாசா�� 21
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��பா��� ���க� �ழ��க அ�� ��ட� ப�ட�. அவ�ைடய அ�ேபாைதய வய� 54 எ�பைத�

����� வைக�� 54 ���க� �ழ��ன. அவர� மக� �வா� II அவ�ைடய �ைத�� � ��ட

ம�ன�� உட� ��� இைறயான�. அவைர� ெதாட��� �வா� II ப�ட���� வ�தா�.

114



ப�� இ�ப��ர��

த�சா��� மாம�னராக �ள��ய சரேபா� IV காலமான ெச��ைய� ெச�ற ப����

பா��ேதாம�லவா. அவ�ைடய ஆ���� ெதாட�க கால��ேலேய ஆ��ேலய�க� ஆ��

��வாக�ைத� தா�கேள ைவ��� ெகா�� ம�ன��� ெசல����, ேகா�ைட ��வாக�, பா�கா��

இவ���காக�� க�சமான ெதாைக�ைன ெகா��� வ�தா�க� எ�பைத� பா��ேதா�. ஆக, சரேபா�

IV கால��ேலேய த�சா�� ஆ��ல க�ெப�யா� வச� ேபா���ட�. இவ�ைடய கால�����

�ற� ரா�ய� இ��த �ைலைம எ�ப��������� எ�பைத��,  சரேபா� IV இ� ஆ��

அ�கார��லாத ஆ�� எ�பைத��பா��கலா�.

சரேபா� IVஇ� இர�டா� மைன� அக�யாபா���� �ற�தவ� �வா� II. 1808ஆ� வ�ஷ�

�ரபவ வ�ஷ� மா� மாத� 23ஆ� ேத� 22-3-1808இ� இவ� �ற�தா�. அேத வ�ஷ� ெச�ட�ப�

30இ� அ�ன� �ரா�சன�, ��� க�யாண�, ��யார�ப�, இ���� �� க�� அ�த� ஆ�யைவ

1811இ� நைடெப�ற�.

இவ��� 1818இ� இவர� 10ஆ� வய�� ��மண� நைடெப�ற�. �த�� ��மண� ெச��

ெகா�ட ெப��� ெபய� ைசத�பா பா�. ராம�ச��ர ��ேவ�� மக� காமா�� அ�பாபா� எ��

ெப�ைண இவ� இர�டா� ��மண� ெச�� ெகா�டா�. �த� மைன� சரேபா� IVஇ� மக�

வ���� ேப��. மாமைன� ��மண� ெச�� ெகா�டா� இ�த ைசத�பாபா�. ��றாவதாக ஒ�

ெப�ைண�� ��மண� ெச�� ெகா�டா� இவ�, அவ� ெபய� ப�மா�பாபா�. இவ�க�

அைனவ�ேம �வா� II�� ��னதாகேவ காலமா���டன�.
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Shivaji II Raja

இைவ த�ர 1852இ� 44ஆ� வய�� ஒேர நா�� இவ� 17 க�யாண�கைள� ெச��

ெகா�டாரா�.இவ���� ஆ��ேலய�க���� ஒ��� ேபாக��ைல. 1838இ� இவைர� ப��

ெர�ெட�� ஒ� �காைர அ���னா�. 1848இ� ெர�ெட�� �வா� II த�ைன அல��ய� ெச��

��டதாக� �கா� அ���னா�.

�வா� II மகாராஜா��� �டா ந�� அைம����த�. மா�சா� மா�� எ�பவ�ைடய ந��னா�,

ெக�ட பழ�க�க��� ஆளா� இவ� கட�கார� ஆனா�. தாயா�ைடய நைககைள வா�� அட�

ைவ��� பண� வா�� ெசல� ெச�தா�. ஸ��ேக� ேதவா� ரா� எ�பவ� அர�மைன�� ஒ�

ெகளரவமான அ�கா�. அவைர இவ� பத� ��க� ெச�� ����� அ��� ��டா�.

இ�ப� பல வைகக��� ந�ல ெபய� எ��காம� �வா� II ராஜா 1855இ� தன� 48ஆ� வய��

அ�ேடாப� 25ஆ� ேத� காைல�� இற�� ேபானா�. �வா� II�� மைன�யான

காமா��ய�பாபா�, க�ெப���� ம�ற பா�மா�க���� எ�ராக ஒ� வழ�ைக� ெச�ைன உய�

��ம�ற��� ெதாட��தா�. 1857இ� ெதாடர�ப�ட இ�த வழ��� அ�ேபா� இ��யா�� �ரபல
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வழ�க��சராக இ��த நா��ட� �ைர எ�பவ� வ��லாக இ��த நட��னா�. இ�த வழ��� �ைட�த

����� காரணமாக�தா� மரா��ய ம�ன� பர�பைர�ன��� அவ�க�ைடய ெசா���க� ���ப�

�ைட�ததாக�� ெத��ற�.

1857 ஏ�ர� 20ஆ� ேத���ட ஒ� ஆவண��� ��க�ட பா�மா�க�� ெபய�க�

காண�ப���றன.

ைசய�பா உமா�பா ஜயதா�பா �ஜா�

�பா�பா ராம�மார�பா ச�ணா�பா அப�பா�பா

ய�வ�த�மா அனசா�பா ெகளரா�பா அ�ணா�பா

��மாரா�பா ��ஜா�பா �மா�பா

ராஜா இற�த ேபா� இவ�ைடய இ� மைன�மா�க�� வய� 20� 12� ஆ����த�. இ�ப�யாக

�க� ெப�ற த�ைச மரா��ய ரா�ய� இ�த �வா� IIஇ� கால�ேதா� ����� வ�த�. அத� ��

ஆ��ேலய�க� த�ைசைய ேநர�யாக ஆள� ெதாட����டன�.

���ைர:

த�ைச மரா��ய ம�ன�க� இ�� �மா� 180 வ�ஷ�க� அதாவ� �.�. 1676 ெதாட�� 1855

வைர�� ஆ�� ���தா�க�. அவ�க� கைல, இல��ய�, ��ப�, ���ர�, ம���வ� ஆ�ய

கைலக�� நா� �ற�� �ள���ப� ெச�தா�க�. சரேபா� IV கால���தா� �ற�பாக இ��த�.

இ�த நா�கா� சரேபா� 1798 ெதாட�� 1832 வைர �க உ�னதமான �ைல�� த�ைச ரா�ய�ைத
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ைவ����தா�. ம�ன���� பல ெமா�க� ெத���. பல கைலக��� ேத��� ெப����தா�.

கைலஞ�கைள�� ஆத��� வ�தா�.

இவ� கால��� ைவ��ய சா��ர க���காக��, ேம�ைம�காக�� “த�வ��� மகா�” எ��

ம���வ சாைல இய�� வ�த�. இவர� மக� �வா� II கால���� இ� ேபா�� பா�கா�க� ப�ட�.

இ�� ஆ��ல �ைற ைவ��ய� த�ர ��த ைவ��ய�, ஆ��ேவத�, �னா� ஆ�ய ம���வ

�ைறக�� ெகா��க�ப�டன. ம�த�க� த�ர பறைவக�, ��க�க� ஆ�யவ���

ம���வ�க�� இ�� கவ��க� ப�டன. அ�வ சா��ர� (��ைர ைவ��ய�) கஜ சா��ர�

(யாைன) ேபா�றவ����� ைவ��ய� க���க� ப�ட�.

த�சா��� கைட� ம�ன�க� பர�பைர நாய�க ம�ன�க� அவ�கைள ய��� மரா�� ம�ன�க�

இ��தா�க�. அவ�க�ைடய கால�

வ�மா�:

நாய�க ம�ன�க� 1532 �த� 1673 வைர ேசவ�ப நாய�க� ெதாட�� �ஜயராகவ நாய�க�

வைர�லான 141 ஆ��க�.

மரா��ய ம�ன�க� ஆ�� 1676இ� ெதாட�� 1855 �வா� II கால� வைர�லான கால�

வைர�லான 179 ஆ��க�

* இ�த வரலா� ெம�க�� �வ�கைள� ��ப�� எ�த� ப��ற�. இ�� க���ள �ல �க���க�

ம�ற �ல வரலா���� மா�ப��� காண� ப��ற�. ���பாக ச�தாசாேஹ�� மரண� ���த�. ச�தா

சாேஹ� மாேனா� ரா�ட� சரணாக� அைட�த�, �கம� அ��� வ����தலா� ச�தா சாேஹ�

த�ைச�� தைல ெவ�ட�ப�ட� இைவக� வரலா��� ேவ� �தமாக�� ெசா�ல�ப��ற�. ச�தா

சாேஹ� ேசைன��� பைட �ர�கைள� ேச���� ெகா�� வர ேபா��ேகா����த ேபா� அவைர

வ�ம���� தா��� ெகா�றதாக�� ெசா�ல� ப��ற�.

** மகாராஜா சரேபா� IV தன� அ�����ய ��தா�பா�� ேவ��ேகா���ண�க அ�ன

ச��ர� க��ய� ஒர�தநா� எ��ட���. அ�த ச��ர��, இ�ன� ேவ� பல ஊ�க��� க�ட�ப�ட

ச��ர�க�� பலகால� ேசைவ ெச�தன. அவ��� ெசா���க� அரசா�க�தா� பராம��க�ப��

வ�வா�� �ைற�� ச��ர� இலாகா எ�� ஒ�� இ����ட பல �தாபன�கைள நட�� வ���றன.

��தா�பா ச��ர��� த�� இலவசமாக உண��, இ���ட�� த�� ப��தவ�க� ஏராள�.
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***மகாராஜா சரேபா� ��ைவயா��� ச����த� க�பத�ெக�� ஒ� க���ைய

உ�வா��னா�. அ�த� க��� �த�� ச����த� ம��� க���க� பய�ப�ட�. ��ன� த��

ப��க��, அத� �� இ�ேபா� அ� ஒ� கைல�க���யாக�� ப�ண���� ெகா�����ற�.

க����� கைலக��� சரேபா� ஆ�வ� ெகா����தா� எ�பத�� இ��� ஒ� எ���� கா��.

வரலா��� ����ட�ப�� இர�� �க���க� ��கரமானைவ. அ�� ஒ��:–

***கா�� காமேகா� மட�ைத அல�க��த ச��ரேசகேர��ர �வா�க� எ�பவ�

��வாைன�கா�� இ���� அ�ைன அ�லா�ேட�வ���� தாடக� ெச��, ஆலய

�ட���ைக�� ���� ைவ�தா�. அ�ேபா� அவ� கா���� இ�லாம�, ��பேகாண���� வ��

��டா�. அவ� ைக�� இ��த பண� எ�லா� ெசலவா�� ேபான�. ஆைகயா� அவ� கா����

வடகைரேயா� ���கா���ப��, ��ென��தான�, ��ைவயா� வ�யாக ��பேகாண� �����

வ��� த�ைச ம�ன�ட� ���த� ேக�ட���னா�. அ�ேபாைதய ம�ன� (�ளேஜ��ர ராஜாவாக

இ��க ேவ���) ம�����டா�. �வா�கைள அவ� த�ைச�� �ஜய� ெச���ப� ேக���

ெகா�டா�. �வா�க� பண� இ�லாைமயா� த�ைச�� �ஜய� ெச�யாம� கா��� கைரேயா� ஊ�

����� ெகா����தா�. ம�ன� �ல �ர�கைள அ��� �வா�க�� ப�வார�ைத வ�ம����

�ைற����� ம�யாைத�ட� த�ைச�� வரவைழ�தா�. ஊ���� �ைழ��ேபா� �வா�க����

�ரண��ப நாத�வர ம�யாைதக�ட� அவைர வரேவ�� உபச���, அவ� ஊ� ெச���ேபா�

�ைறய பண�� ெகா��த���னாரா�. மட���� இ��த கட�க� அைன��� இ�த� பண������

ெகா��க�ப�� �த� இ��த�. அைத �ல� வா�� �த�� ெச�ய �ைன�த ேபா�, ���பன�தா�

அ��� ஒ� �ராம��� �ல�க� ��பைன�� வ�ததா� க��தல� க��ைபயா ��பனா� (நம�
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�.ேக.��பானா�� பா�டனா�) தைல��� அ�த �ல�கைள வா�� மட����� ெகா��� �ர�தர

வ�மான���� வ�வைக ெச�தாரா�.

***ம�ெறா� �க���, ��வா��� �ற�� ��ைவயா��� வா��� வ�தவ� � �யாகராஜ

�வா�க�. சதாச�வ கால�� � ராம�ராைனேய �ைன��� பா� வ�தவ�. அவ�ைடய �க�

நாெட��� பர�வ�த ேபா� அவைர� த� அரசைவ�� அைழ��� பாட� ப��ததாக��, �

�வா�க� ம��� “��சால �கமா?” எ�� ���தன�ைத� பா�னா� எ��� �ற�ப��ற�.

��ைவயா���� கா��யா��� கைர�� த�ைச மரா��ய ம�ன�க��� ஓ� அர�மைன இ��த�.

கா��� கைர�� அைம�த ��ய ம�டப� �ைற�� ��தமாக அவ�களா� ேபா�ற�ப�ட�. அ��

இைச� க��� ஒ�ைற�� ��� அ� இ�ேபா� �ற�பாக பராம��க�ப�� வ��ற�.

***

*** சரேபா� IV பத��� வ�வத�� ��� �ளஜா�� த�� �ைறயான அம��� (அமர��ம�)

பத� வ��தா�. இவைர� ப�� இ� ேவ� �தமான ெச��க� காண�ப���றன. அமர��ம��

ஆ�� கால��� �ல �ற��கைள�� �ல ெச��க� ����றன. அவ�ைடய கால���

மைழ��லாம� நா� வர�� �ட�ததா�. �ைறகைள �ைற�ட ம�க� வ�தேபா� ம�ன�

அவ�க��� ைத�ய� ெசா�� அ���னா�. அரச� எ�த ஊ���� ேபா�றாேரா அ�ெக�லா� மைழ

ெப�ததா�. அதனா� இவ��� மைழராஜா எ�ற ெபய� வ�த�.

(*இ� அமர��மைன ெத��க அ�� ெப�றவராக� கா��வத�காக அவர� ஆதரவாள�க� எ�� ைவ�த� ����க� எ���, இைவ ேபா�ற ெச��க�

‘���ைடம��� ப��க�’ எ�� �வ�க�� இ��பதா�, இைவ அமர��ம�� ஆதரவாள�களா� எ�த� ப�ட� எ��� ஒ� க��� உ��.)

*அவ�ைடய சம�தான��� ��க�� ெதா�ைல அ�கமாக இ��ததா�. அரச� �� ேவ�ைட���

ெச�� 22 ேவ�ைக� ��கைள� ��� ����னாரா�.
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*க�ெப���� தரேவ��ய �பா அ�கமாகேவ த�ைச�� நா�� �பா�க�� இர�ைட க�ெப�

த�வச�ப���� ெகா�டதா�.அ�ப��� ராஜா தர ேவ��ய ெதாைக பா�� இ��ததா�.

*1795இ� அமர��ம� ராேம�வர� யா��ைர ெச�றா�. வ�ெய�லா� த��� ப�ச� இ��த�.

ஆனா�� இவ� ேபா��ட�க�� மைழ ெப�ய ப�ச� ���ததா�. ��ம�க� ஏராளமாேனா�

இவேரா� அ�த யா��ைர�� ப�� ெகா�டனரா�. ராேம�வர��� இவ� �லாபார� ெச��

ெகா�ட��, அ�� நாக� �ர��ைட ெச�த�� வரலா��� ஏ�க�� இ����றன.

இ�த அம����� பத� ��க����� காரண�களாக� ெசா�ல�ப�பைவ:

1. �ளஜா�� மைன�ய� சரேபா��� ப�ட� �ைட�க ேவ�� ெச�ைன��� ெச�� ஆ��ல

அ�கா�க�ட� ேவ��ன�.

2. அ�ேபா� ெர�ெட�டாக இ��த ��ய� எ�பவ� சரேபா��� ஆதரவாக இ��தா�.

*அமர��ம�ைடய ��றாவ� மைன�யா�ய பவா�பா� சா���� �.�.1798இ� ஒ� மக�

�ற�தா�. அவ� ெபய� �ரதாப��ம�.

*அமர��ம� அரச பத�ைய இழ�த �ற� ேகா�ைட�� �ைல�� 22 மாத�க� த�����தா�,

�ற� ���ைடம����� 1800இ� �ற�ப��� ெச�றா�. வ��� ஆல����� 25 நா�க�,

��பேகாண��� 57 நா�க� த�����தா�.

*அம��� 1802இ� இற�தா�. அவ� இற�த ெபா�� ச�தன மைழ ெப�ததா�. அவேரா� அவர�

நா�கா� மைன� பா�வ�பா� உட�க�ைட ஏ� மா�� ேபானா�. அவ� த�ர அவ�ைடய

ேபாக��� ���ம� ������ இற�தா�.

*அமர��ம���� ெகா��க�ப�ட ஓ���ய� 25000 வராக�. அவ�ைடய மக���� அ� ��ன�

ெகா��க�ப�ட�.

*அமர��ம�� மக� �ரதாப��ம� த� மாம� மகைள� ��மண� ெச��ெகா�வதாக இ��தா�.

ஆனா� அத�� ��� அவ� இற�� ேபாகேவ அ�த� ெப� ��மண� ஆகா��டா�� கைட� வைர

ைக�ெப�ணாகேவ இ��தா�.

*மரா��ய வ�சாவ��� �ஜா�பா� ஆ�� ���த தகவைல �ல ஆ��ய�க� ����ட��ைல.
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த�ைச ேபா��ேல வ�ச மர�.

ஏேகா� IV

(1.�பாபா� 2. ச�ராபா� 3. அ��பா� 4. அ�மான மைன�ய� 9 ேப�.)

|

ஷா�

|

சரேபா� III

|

��ேகா�

|

பாவா சா�� �ரதாப ��ம�

|

�ளஜா ராஜா அம���ம�

|

��கார� சரேபா� IV

|

�வா� II
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த�சா�� மரா��ய� வரலா� �ைற� ெப�ற�.

����: இ�த வரலா� ��வ�� ெம�க�� �வ�கைள அ��பைடயாக� ெகா�ட�. பல வரலா�க�

இ��த ேபா�� ���கமாக த�ைச வரலா�ைற� ���த �� எ��� இ�ைல. இதைன� ப����

அ�ப�க� த�கள� க����கைள ����ட��� எ�த ேவ��மா� அ�ேபா� ேவ���

ெகா��ேற�. ந��.

����:– ெம�க�� �வ�க�� அ��பைட�� இ�த வரலா� எ�த�ப�டதாக�

����ட�ப�����ற� அ�லவா? யா� இ�த ெம�க�� எ�பைத இ�ேபா� பா��கலா�.

க�ன� கா�� ெம�க�� (1754 – 1821)

“ெம�க�� �வ�க�” என� ����ட�ப�� �வ�க� ெச�ைன அர�ன� �ழ��ய� �வ�க�

�லக��� (Government Oriental Manuscripts Library) ேப�� கா�பா�ற�ப��

வ���றன. இ�த வரலா��� �வ�கைள எ�� ைவ�� த�� நா��� மரா��ய�க�� ச�யான

வரலா�ைற� ெதா���� த����பவ� இவ�.

Alphabetical Index of Tamil Manuscripts in the Government Oriental

Manuscripts Library, Madras, Vol. III parts I and II (Mackenzie’s collection)

Madras 1951.

இ�த க�ன� ெம�க���� வரலா�ைற இ�ேபா� பா��ேபா�. இவ� �கா�லா�� நா��� Island of

Lewis எ�� ��� Storno நகர��� 1754இ� �ற�தவ�. த��ைடய ��பதாவ� வய��

1783இ� இ��யா��� வ�தா�. 1821இ� இவ� காலமா�� வைர��� இ��யா, இல�ைக, ஜாவா

ஆ�ய நா�க�� ப����� தன� �றைம காரணமாக� பல பத� உய��க� ெப�� �ற�பாக

வா��தா�. �கா�லா�ைத���� �ற�ப�ட �� இவ� இற��� வைர தா� நா�����
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���ப��ைல.

இவ��� இர�� சேகாதர�க�, ஒ� சேகாத�. ஒ� சேகாதர� அெல�சா�ட� எ�பவ� கனடா

நா����, ெக�ன� எ�பவ� ேவெறா� நா����, சேகாத� ேம� எ�பவ� த� ெசா�த ஊ���

இ��தா�க�.

அ�ேபா� �ழ����ய க�ெப� ெத� �ழ�� ஆ�ய நா�க�� வ��தக� ெச�ய க�ப�க��

�ற�ப�� வ�தன�. அ�ப� �ற��� ெப�ற �ழ����ய க�ெப��� இவ� 2-9-1783� ேவைல���

ேச��தா�. இ��யா�� கவ�ன� ெஜனரலாக வார� ேஹ���� இ��த கால��� இவ� ஒ�                

    ெபா �யாளராக ப�யா�ற இ��யா வ�� ேச��தா�.

ெபா�யாளராக இ��த ேபா��, அ�ேபா� �ழ����ய க�ெப�யா� ேபா�க�� ஈ�ப�� வ�ததா�,

இவ�� ேபா�� ஈ�ப��த�ப�டா�. அ�� இவ�ைடய �றைமயா� இவ� ப��ப�யாக பத� உய��

ெப�றா�.

�த�� �ல அளைவ� �ைற�� ப�யா��யேபா� 1810இ� இவ� தைலைம �ல அளைவயாளராக

பத� உய�� ெப�றா�. அ�த நா�ேலேய இவ� �.1500 ஐ மாத ஊ�யமாக� ெப�றா�. 1816இ� இவ�

ராய� ஏ�யா��� ெசாைச��� உ���னரானா�. 1811இ� இவ� ஜாவா���� ெச��

ப�யா��னா�.

1796இ� இல�ைக��� ெச�றேபா� அ�� ஈழ� ப��ய ெச��கைள� ெதா��தா�. Cavelly

Venkata Boriah எ�பவ� இவ��� இ�த� ப�க�� உத� வ�தா�. இ��யா ����ய �� இவ�

ஓைல��வ�க�, ைகெய���� �ர�க� ஆ�யவ�ைற� ேத�� ெதா��� வ�தா�. அைவ அைன���

நா��� வரலா�ைறெயா��ய� ப��க� ஆ��.

பல ெமா� ேப�பவ�க� இவ��� உத� ���தா�க�. அ�ப� ஊ�ய� ���தவ�க��� இவ�க�

ந�ல ஊ�ய�� வழ��னா�. இவ��� உத�ய�க� �ைறேய: Cavelly Venkata Boriah,

Cavelly Venkata Letchumaiya, Abdul Azeez, Bhaskaraiah, Babu Rao,

Ramasamy, Srinivasaiah, Sivaramaiah ஆ�ேயாராவ�. ெத���, க�னட� ஆ�ய

ெமா�க��� இவ�க� வ�லவ�க�. இவ�க��ெக�லா� மாத� 40 �த� 50 வராக� வைர ஊ�ய�

வழ�க�ப�ட�.
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இவ�ைடய இ�த வரலா��� ெதா���� ப�ைய� பாரா�� க�ெப�யா� இவ��� மாத ஊ�ய�

200 வராக�ட� ேம�� 100 வராக� ேச���� ெகா��தன�. ஒ� �ைற க�ெப��� இய��ன�க�

இவர� ப�ைய� பாரா�� 9000 வராக� ந�ெகாைட அ��தன�.

இ�த� ெதா���� ப��காக இவ� ெசல��ட ெதாைக 15000 ப���க� என� ெத��ற�. ெவ�கட

ெல��ைமயா எ�பவ� உத�யாள�க�� �த�ைமயானவ�. இவ�ைடய ெதா����கைள அ�த நா�

கவ�ன� ெஜனர� வார� ேஹ���� க�ெப� சா���, ெம�க���� மைன��ட���� 10000

ப��� �ைல�� வா��னா�.

இவ�ைடய அ�பதாவ� வய�� 1812இ� ெப�ேராென�லா ஜாேகா�னா பா�ெட�� எ�பவைர

��மண� ெச�� ெகா�டா�. 1820இ� உட� நல� ��� க�க�தா���ள ெசளர�� எ��ட���

தன� 68ஆ� வய�� உ��ழ�தா�.

ந��: “த�ைச மரா��ய ம�ன� வரலா�” ஆ��ய� ேக.எ�.ெவ�கடராைமயா,                    த�ைச த��� ப�கைல� கழக ெவ���.

“சரேபா� மஹாராஜா” சர�வ� மஹா�, த�சா�� ெவ���.

“ேபா��ேல வ�ச�� வரலா�” சர�வ� மஹா� ெவ���, த�சா��.

�ைனவ� �டவா�� பால���ரம�ய� எ��ய “த�சா�� நாய�க�க� வரலா�” சர�வ� மகா� �லக�, த�சா��.

1

எ�கைள� ப�� - Free Tamil Ebooks

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா�

ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��

வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன.

எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF, EPUB,125



MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�

ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத

ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���

PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள” வா���ேபா�,

அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய �வர�கைள�

த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,

அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க��

�� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��

ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான

உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�

ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ

ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
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�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���

ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா�

ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�

பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�

பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������

ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�

நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய��

�ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�  �ைறய வாசக�கைள�

ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச

����தக�களாக வழ��வத��  நம��

அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள�

ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��

க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�

ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா���

ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள�

ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
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PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�

ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��

இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள

எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய

����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”

உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�

1.

த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��

ப�ேசா��த�

2.

ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���

ப�ேவ�ற� ெச�த�

3.

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�

அ��ப��.

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத�

ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக
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பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���

வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��,

அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக

ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ

�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க��

ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��

ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net
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எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள

ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����

க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ�

த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���

ஈ�ப���ேளா�.

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook readers

like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண�

அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற

வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள

ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�

உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள  �ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக

மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���

உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��

ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/
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��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.

</���>

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���

அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���

பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������

��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ���

ைவ��க�.

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.

ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர

ேவ���.

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ

வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���

����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள

ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட

ேவ���.

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

email : freetamilebooksteam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com

Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org

Arun arun@fsftn.org

இர�

Supported by

Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org

Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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